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 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  
 
เร่ือง เชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2564 
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
ส่ิงที่สงมาดวย 1.    สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

2. แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (F 53-4) 
3. สารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

ของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
4. ขอมูลของบุคคลผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหแตงต้ังเปนกรรมการใหม 
5. รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยสําหรับหุน

สามัญและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด 
6. สารสนเทศของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เร่ืองการจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพย สําหรับหุนสามัญและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด 
7. ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
8. ขอบังคับของบริษัทที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน 
9. คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารกอนเขาประชุม 
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
12. ใบตอบรับเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
13. ขอปฏิบัติสําหรับการเขารวมประชุมผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกสและการมอบฉันทะ 

 
 เน่ืองดวยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ไดมีมติใหเรียก
ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมของบริษัทฯ เลขท่ี 
333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีผูติดเช้ือ
เพิ่มขึ้น และมีความรุนแรงอยางตอเนื่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ จึงมีความจําเปนตองจัดการประชุมใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564 ในครั้งนี้ เพ่ือเปนการปองกันและลดความเส่ียงตอ
การแพรระบาด โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 

ขอเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ไดจัดขึ้นเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2564  
บริษัทฯ ไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง และไดนําสงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดพรอมท้ังเผยแพรทางเว็บไซดของบริษัทฯ (www.newsnetwork.co.th) แลว 
และมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2564 เพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกลาวขางตน 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 160,872,208,595 บาท 
เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 75,650,197,648 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดจําหนาย และพิจารณา
อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือใหสอดคลองกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงคที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 
30,000,000,000 บาท  เพื่อรองรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด  (Private 
Placement) อยางไรก็ตาม ในปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 160,872,208,595 บาท และมีทุน
จดทะเบียนชําระแลวจํานวน 75,650,197,648 บาท บริษัทฯ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองลดทุนจดทะเบียน
ดังกลาว จํานวน 85,222,010,947 บาท โดยการตัดหุนท่ียังไมไดออกจําหนายของบริษัทฯ จํานวน 
85,222,010,947 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งประกอบดวย (1) หุนที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนที่จําหนายไมหมดจํานวน 2,956,866,502 หุน (2) หุนท่ีออกไวเพื่อรองรับจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน
แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 20,366,253,667 หุน (3) หุนที่ออกไวเพ่ือรองรับการใช
สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 6 จํานวน 61,898,890,778 หุน   

 นอกจากน้ี เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน 
บริษัทฯ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

เดิม 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน   160,872,208,595 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนแปดรอยเจ็ดสิบสองลาน 
     สองแสนแปดพันหารอยเกาสิบหาบาท) 
 แบงออกเปน                160,872,208,595 หุน  (หนึ่งแสนหกหม่ืนแปดรอยเจ็ดสิบสองลาน 
     สองแสนแปดพันหารอยเกาสิบหาหุน) 
 มูลคาหุนละ            1 บาท  (หนึ่งบาท) 

    โดยแยกออกเปน 

 หุนสามัญ                    160,872,208,595 หุน  (หนึ่งแสนหกหม่ืนแปดรอยเจ็ดสิบสองลาน 
     สองแสนแปดพันหารอยเกาสิบหาหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ                       - หุน  (                  -            )” 

แกไขเปน 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน      75,650,197,648 บาท (เจ็ดหม่ืนหาพันหกรอยหาสิบลานหนึ่งแสน 
     เกาหม่ืนเจ็ดพันหกรอยส่ีสิบแปดบาท) 
 แบงออกเปน                75,650,197,648 หุน  (เจ็ดหม่ืนหาพันหกรอยหาสิบลานหนึ่งแสน 
     เกาหม่ืนเจ็ดพันหกรอยส่ีสิบแปดหุน) 
 มูลคาหุนละ            1 บาท  (หนึ่งบาท) 
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โดยแยกออกเปน 

 หุนสามัญ                    75,650,197,648 หุน  (เจ็ดหม่ืนหาพันหกรอยหาสิบลานหนึ่งแสน 
     เกาหม่ืนเจ็ดพันหกรอยส่ีสิบแปดหุน) 

หุนบุริมสิทธิ                      -                        หุน  (                  -            )” 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็น ดังนี้ 
1. การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 85,222,010,947 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 160,872,208,595 บาท 
เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 75,650,197,648 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัทฯ 
จํานวน 85,222,010,947 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

2. การแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ 

 เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ฯ ดังกลาว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 30,000,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 75,650,197,648 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 105,650,197,648 บาท โดย
การออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมจํานวน 30,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือ
รองรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยเสนอที่ราคา
หุนละ 0.018 บาท รวมเปน 540,000,000 บาทและพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัทฯ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ  มีความประสงคที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จํานวน 
30,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 75,650,197,648 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 
105,650,197,648 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 30,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 4 
ราย โดยเสนอขายหุนละ 0.018 บาท รวมเปน 540,000,000 บาท ไดแก  

(ก) นางสาวอรอร อัครเศรณี จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 15,000,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.00 
ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดคร้ังนี้ ซึ่งภายหลัง
การเพ่ิมทุนในคร้ังนี้จะทําให นางสาวอรอร อัครเศรณี เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 14.20 

(ข) นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 6,500,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 
21.67 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดคร้ังนี้ ซึ่ง
ภายหลังการเพ่ิมทุนในคร้ังนี้จะทําให นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ในสัดสวน
รอยละ 6.15 

(ค) นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพยหิรัญ จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 5,000,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 
16.67 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดคร้ังนี้ ซึ่ง
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ภายหลังการเพิ่มทุนในคร้ังนี้จะทําให นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพยหิรัญ เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ในสัดสวน
รอยละ 4.73 

(ง) นางสุนันทา ส่ิงสรรเสริญ จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 3,500,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.67 
ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดคร้ังนี้ ซึ่งภายหลัง
การเพ่ิมทุนในคร้ังนี้จะทําให นางสุนันทา ส่ิงสรรเสริญ เปนผูถือหุนของบรษิัทฯ ในสัดสวนรอยละ 3.31 

 ทั้งน้ี เพื่อนําเงินท่ีไดรับจากการเพิ่มทุนมาใชเพื่อวัตถุประสงค (1) เพื่อเปนเงินทุนใหแก บริษัทยอย
ทางออมท่ีประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งอยูระหวาง
ย่ืนขอรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ดังนั้น เพื่อใหบริษัทหลักทรัพยมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอในการดําเนินการดังกลาว และเพื่อเตรียมความพรอมใหมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขของ
หนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ ที่เก่ียวของ โดยบริษัทฯ คาดการณวาจะจัดสรรเงินทุนประมาณ 475 ลานบาท  
(2) เพื่อสํารองไวใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคลองทางเงิน และรองรับการ
ดําเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเก่ียวเน่ือง และการตอยอดธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย โดย
บริษัทฯ คาดการณวาจะจัดสรรเงินทุนเปนจํานวนไมเกิน 40 ลานบาท และ (3) เพื่อใชเปนเงินทุนเพื่อ
รองรับการลงทุนสําหรับการขยายตัวของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง และการตอยอดธุรกิจอื่น
ใดในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอย และเพื่อชวยสงเสริมใหบริษัทฯ มีศักยภาพในการสรางความ
ม่ันคงและเสถียรภาพสําหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยในระยะยาว เพื่อเปนการลด
ความเส่ียงของธุรกิจปจจุบันของบริษัทที่พึ่งพิงจากความสามารถของบุคลากรเปนหลักตามแผนธุรกิจของ
บริษทัฯ โดยบริษัทฯ คาดการณวาจะจัดสรรเงินทุนเปนจํานวนไมเกิน 25 ลานบาท โดยรายละเอียดของการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) (F 53-4) ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2 

  นอกจากน้ี เพื่อใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน 
บริษัทฯ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

เดิม 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน   75,650,197,648 บาท (เจ็ดหม่ืนหาพันหกรอยหาสิบลานหนึ่งแสน 
     เกาหม่ืนเจ็ดพันหกรอยส่ีสิบแปดบาท) 
 แบงออกเปน                75,650,197,648 หุน  (เจ็ดหม่ืนหาพันหกรอยหาสิบลานหนึ่งแสน 
     เกาหม่ืนเจ็ดพันหกรอยส่ีสิบแปดหุน) 
 มูลคาหุนละ            1 บาท  (หนึ่งบาท) 

    โดยแยกออกเปน 

 หุนสามัญ                    75,650,197,648 หุน  (เจ็ดหม่ืนหาพันหกรอยหาสิบลานหนึ่งแสน 
     เกาหม่ืนเจ็ดพันหกรอยส่ีสิบแปดหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ                       - หุน  (                  -            )” 
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แกไขเปน 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน      105,650,197,648 บาท (หนึ่งแสนหาพันหกรอยหาสิบลานหนึ่งแสน  
      เกาหม่ืนเจ็ดพันหกรอยส่ีสิบแปดบาท) 
 แบงออกเปน                105,650,197,648 หุน  (หนึ่งแสนหาพันหกรอยหาสิบลานหนึ่งแสน  
      เกาหม่ืนเจ็ดพันหกรอยส่ีสิบแปดหุน) 
 มูลคาหุนละ            1 บาท  (หนึ่งบาท) 

    โดยแยกออกเปน 

 หุนสามัญ                    105,650,197,648 หุน  (หนึ่งแสนหาพันหกรอยหาสิบลานหนึ่งแสน  
      เกาหม่ืนเจ็ดพันหกรอยส่ีสิบแปดหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ                      -                     หุน  (                  -            )” 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็น ดังนี้ 

1. เหตุผลและความจําเปนของการเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาบริษัทฯ มีความจําเปนที่จะตองออกและเสนอขายหุนสามัญที่
เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) เน่ืองจากบริษัทฯ จะนําเงินที่ไดรับจากการออก
และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนมาเปนแหลงเงินทุนใหกับบริษัทฯ (ก) เพื่อเปนเงินทุนใหแก บริษัทยอย
ทางออมที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งอยู
ระหวางย่ืนขอรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ดังนั้น เพื่อใหบริษัทยอยทางออมของบริษัท
ฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินการดังกลาว และเพื่อเตรียมความพรอมใหมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเง่ือนไขของหนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ ที่เก่ียวของ (ข) เพื่อเพิ่มสภาพคลองทางการเงิน 
และเปนแหลงเงินทุน และ/หรือ (ค) เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดําเนินงาน การขยาย
ธุรกิจหลัก ธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง และการตอยอดธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอย และเพ่ือชวย
สงเสริมใหบริษัทฯ มีศักยภาพในการสรางความม่ันคงและเสถียรภาพสําหรับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย ในระยะยาว ทั้งนี้ การเพ่ิมทุนดังกลาวจะสงผลดีตอบริษัทยอยทางออม และการ
เติบโตและเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ โดยไมกระทบตอสภาพคลองทางการเงินของ
บริษัทฯ รวมถึงชวยใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดและมีสถานภาพทางการเงินและฐานทุนท่ี
ม่ันคง ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนทุกราย 

2. ความเปนไปไดของแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน 

บริษัทฯ คาดวาจะดําเนินการออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
และจะไดรับเงินจากการเสนอขายหุนดังกลาวจํานวนประมาณ 540,000,000 บาท หากผูถือหุนที่ไดรับ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนทุกรายชําระคาหุนเพิ่มทุนท่ีออกใหมทั้งหมดจนเต็มจํานวน ภายในมกราคม 
2565 บริษัทฯ ไดมีการวางแผนในการจัดสรรเงินเพิ่มทุนดังกลาวออกเปน 3 จํานวน ตามท่ีไดมีการระบุ
ไวในวัตถุประสงค คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นตอแผนการใชเงินที่บริษัทฯ ไดทําการจัดสรรวามี
ความเหมาะสมดังนี้ 
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(ก) เพื่อเปนเงินทุนใหแก บริษัทยอยทางออมที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบครบวงจร และตัวแทน
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา ไดแก บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด ที่มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 40 
ลานบาท ซึ่งอยูระหวางย่ืนขอรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก. โดยปจจุบัน
อยูในชวงสอบทานและแกไขปรับปรุงรางระบบงานธุรกิจหลักทรัพยตามความเห็นสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือใชประกอบการย่ืนคําขอใบอนุญาตใน
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย และคาดวาจะไดรับใบอนุญาตภายในไตรมาส 2 ป 2565 และ 
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด ที่มีทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว 10 ลานบาท ซึ่งไดรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ง. และอยูระหวางการย่ืนหนังสือและเอกสารแสดง
ความพรอมระบบงานและบุคลากรของบริษัท กอนการเร่ิมประกอบธุรกิจ ดังนั้น เพื่อใหบริษัท
ยอยทางออมมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินการดังกลาว และเพื่อเตรียมความพรอมให
มีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขของหนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ ที่เก่ียวของ โดยบริษัทฯ 
คาดการณวาจะจัดสรรเงินทุนประมาณ 475 ลาน บาท เพื่อดําเนินการดังกลาว โดยคาดวาจะ
จัดสรรเงิน ดังนี้  

1. ภายในไตรมาส 4 ป 2564 จํานวนประมาณ 125 ลานบาท เพื่อเปนแหลงเงินทุนสําหรับ
การเพิ่มทุนให บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด จํานวน 110 ลานบาท และ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ 
แคปพิตอล จํากัด จํานวน 15 ลานบาท รวมมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 150 ลานบาท และ 25 
ลานบาทตามลําดับ เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกําหนด รวมถึงเปนคาใชจายสําหรับบริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด ในการ
เตรียมพรอมสําหรับการย่ืนขอเปนสมาชิกกับทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานัก
หักบัญชี  
2. ภายในไตรมาส 1 ป 2565 จํานวนประมาณ 350 ลานบาท เพื่อเปนแหลงเงินทุนสําหรับ
การเพ่ิมทุนใหแก บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด สําหรับการดํารงสวนของผูถือหุนไมนอยกวา 
500 ลานบาท (ในกรณีที่เปนสมาชิกสามัญ) ตามที่สํานักหักบัญชีกําหนด 

อยางไรก็ตามระยะเวลาดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามข้ันตอนการดําเนินงานของ
หนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ ที่เก่ียวของ  
ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาเม่ือบริษัทยอยทางออมไดรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยแลว 
จะสามารถสรางรายไดใหแกบริษัทฯ ภายในไตรมาส 3 ป 2565 โดยระยะเวลาการสรางรายได
อาจมีการเปล่ียนแปลงตามขั้นตอนการดําเนินงานของหนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ ที่เก่ียวของ
รวมไปถึงขั้นตอนการพัฒนาระบบตาง ๆ ที่จําเปนในการดําเนินธุรกิจ อยางไรก็ดี หากบริษัทฯไม
สามารถระดมทุนไดสําเร็จตามเปาหมาย บริษัทฯอาจจะพิจารณาหาแหลงท่ีมาของเงินทุนจาก
แหลงอื่น อาทิ  เงินกูยืม และ/หรือ เงินที่ไดรับจากการจําหนายไปของเงินลงทุนในบริษัทยอย เปน
ตน เพื่อใหบริษัทฯมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขของหนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
ซึ่งอาจมีความเส่ียงทําใหระยะเวลาในการไดรับใบอนุญาตและการรับรูรายไดของบริษัทฯลาชา
ออกไปจากที่คาดการณ 
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(ข) ภายในปหนา บริษัทยอยทางออมของบริษัทที่จะดําเนินธุรกิจใหบริการดานหลักทรัพยนั้น 
คาดการณวาจะสามารถดําเนินธุรกิจได โดยบริษัทฯ คาดการณวาจะจัดสรรเงินทุนเปนจํานวนไม
เกิน 40 ลานบาท เพื่อสํารองไวใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทยอยทางออมเมื่อมีการเร่ิม
ดําเนินธุรกิจ รวมถึงเพื่อเพิ่มสภาพคลองทางเงินใหกลุมบริษัทฯ และรองรับการดําเนินงานปกติ
ในธุรกิจหลัก ธุรกิจเก่ียวเนื่อง และ/หรือบริษัทยอย ดังนั้น จากการประมาณการเบ้ืองตนบริษัทฯ 
คาดวาจะมีการจัดสรรเงินทุนจํานวนดังกลาว ภายในป 2565 อยางไรก็ตามจํานวนเงินที่จัดสรร
และระยะเวลาท่ีจัดสรรสามารถปรับเปล่ียนไดตามสถาณการณของการดําเนินงานและความ
เหมาะสม  

(ค) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาการจัดสรรเงินทุนเพื่อใชเปนเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุน
สําหรับการขยายตัวของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง และการตอยอดธุรกิจอื่นใดใน
อนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนจํานวนไมเกิน 25 ลานบาทนั้นมีความเพียงพอและ
เปนไปได เนื่องจากบริษัทฯ มีความตองการในการเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซึ่ง
เงินทุนจํานวนนี้จะสงเสริมการขยายตัวของธุรกิจที่มีอยูในปจจุบัน และสรางความม่ันใจใหกับผู
ถือหุนและนักลงทุนวาธุรกิจปจจุบันจะสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีขึ้นได 

3. ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุนและแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน และการ
ลงทุนที่จะดําเนินการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา การเพ่ิมทุนจดทะเบียนคร้ังน้ีมีความเหมาะสม เนื่องจาก
เหตุผลดังตอไปนี้ 

(ก) ชวยใหบริษัทสามารถมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขของหนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ ที่
เก่ียวของ ในการขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ของบริษัทยอยทางออมของบริษัทฯ 

(ข) ชวยใหบริษัทฯ สามารถลงทุนเพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังกลุมธุรกิจ
ประเภทอื่น เพื่อเพิ่มมูลคาและลดความเส่ียงของธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเปนการสรางความ
ม่ันคงและเสถียรภาพสําหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว 

(ค) สงผลใหบริษัทฯ มีโครงสรางทางการเงินที่ดีขึ้น เพราะมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E Ratio) ที่ดี
ขึ้นซึ่งเปนการชวยเพ่ิมความสามารถในการกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยในอนาคตได 

(ง) เพื่อใหบริษัทฯ มีความยืดหยุนทางการเงินในการดําเนินโครงการในอนาคต  

(จ) เพื่อสํารองไวใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

4. ความเหมาะสมของราคาหุนที่ออกใหมซึ่งบริษัทฯ จะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) และที่มาของการกําหนดราคาเสนอขาย 

บริษัทฯ พิจารณาใชวิธีมูลคาหุนตามราคาตลาดในการกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุน เนื่องจาก
วิธีการประเมินดังกลาวเปนวิธีที่นักลงทุนเขาใจงายและสะทอนมูลคาหุนของบริษัทฯ ที่ซื้อขายกันบน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางแทจริง นอกจากนั้นบริษัทฯ มีความจําเปนที่จะจัดหาแหลง
เงินทุนเพื่อนําไปขยายธุรกิจตามรายละเอียดที่กลาวไปในขางตน บริษัทฯ จึงมีความจําเปนที่จะกําหนด
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ราคาหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีจูงใจใหนักลงทุนเขาลงทุน คณะกรรมการของบริษัทจึงมีความเห็นวา ราคา
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัดที่ ราคาหุนละ 0.018 บาท ซึ่งเปนราคาท่ี
มีสวนลดรอยละ 10 จากราคาตลาดซึ่งคํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถวง น้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ 
ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่ที่ประชุม 
(คณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 10/2564 ซึ่งมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติให
บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ (ระหวางวันท่ี 17 มกราคม 2565 – 28 
มกราคม 2565) โดยคณะกรรมการไดพิจารณาถึงผลประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทฯ แลว และเห็นวาการ
กําหนดสวนลดจากราคาตลาดในอัตราดังกลาวนั้นมีความเหมาะสม เพราะเปนอัตราสวนลดที่ตํ่ากวา
รอยละ 10 เม่ือเทียบกับราคาตลาด 

5. ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึนตอการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพ่ิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงิน 

หากบริษัทฯ สามารถออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้ไดทั้งจํานวน จะชวยเสริมสราง
ความแข็งแกรงทางการเงินของบริษัทฯ อันสงผลใหบริษัทฯ สามารถนําเงินดังกลาวมาไปดําเนินการให
บริษัทยอยทางออมของบริษัทท่ีอยูระหวางการย่ืนขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยมี
คุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขของหนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ ที่เก่ียวของ อีกทั้งยังสามารถขยายการ
ลงทุนของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจใหม เพื่อสรางรายไดที่ม่ันคงและแนนอนสําหรับบริษัทฯ ในอนาคต 

6. ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพ่ิมทุนและดําเนินการตาม
แผนการใชเงินลงทุน 

การออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในคร้ังน้ีจะทําใหบริษัทฯ สามารถ
ระดมทุนไดภายในระยะเวลาอันส้ัน และทําใหบริษัทฯ มีเงินหมุนเวียนเพียงพอเพื่อที่จะชวยเพิ่มสภาพ
คลองทางการเงินใหกับบริษัทฯ และเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ และสามารถรองรับ
การขยายธุรกิจซึ่งจะสงผลดีตอการเติบโตของบริษัทฯ ไดซึ่งคาดวาจะสงผลในแงบวกตอการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

7. การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 30,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 75,650,197,648 บาท เปน
ทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 105,650,197,648 บาท  โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 
30,000,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแกบุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 4 ราย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

8. การแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ 

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ดังกลาว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) 

ขอเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระท่ี 3 คณะกรรมการบริษัท
ฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. บริษัทฯ จะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน ไมเกิน 30,000,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 4 ราย ไดแก  
(ก) นางสาวอรอร อัครเศรณี จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 15,000,000,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไว หุน

ละ 1 บาท  
(ข) นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 6,500,000,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไว 

หุนละ 1 บาท  
(ค) นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพยหิรัญ จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 5,000,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว หุน

ละ 1 บาท  
(ง) นางสุนันทา ส่ิงสรรเสริญ จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 3,500,000,000 หุน  มูลคาหุนท่ีตราไว หุน

ละ 1 บาท 
และบุคคลดังกลาวไมเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการ
เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยราคาเสนอขายหุนละ 0.018 บาท รวมมูลคาเทากับ 540,000,000 บาท 

2. ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแก นางสาวอรอร อัครเศรณี และ/หรือ นางสาวพรรณทิพา 
เนติพัฒน และ/หรือ นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพยหิรัญ และ/หรือ นางสุนันทา ส่ิงสรรเสริญนั้น เปนราคาท่ี
สวนลดตํ่ากวารอยละ 10 ของราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ โดย “ราคาตลาด” จะคํานวณจาก
ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลังไม
นอยกวา 7 วันทําการติดตอกัน แตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกัน กอนวันที่คณะกรรมการไดมีมติให
เสนอวาระตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564 เพ่ือขออนุมัติใหบริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุน คือระหวางวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564 

3. การจัดสรรหุนตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุนที่ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนราย
ใด ถือหุนของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีเพิ่มขึ้นจนถึงหรือขามจุดท่ีตองทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย (Tender 
Offer) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ หรือในลักษณะท่ีเปนการฝาฝน
ขอจํากัดการถือหุนของคนตางดาวตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันอนุญาตใหคนตาง
ดาวถือหุนอยูในบริษัทฯ ไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 

3.1 หากราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดในคร้ังนี้เขาขายเปนการเสนอ
ขายหุนที่ออกใหมในราคาที่ตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด กอนที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จะส่ังรับหุนในสวนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ มีหนาที่หามไมใหบุคคลที่ไดรับหุนจาก
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การเสนอขายหุนตอบุคคลในวงจํากัดดังกลาวนําหุนที่ไดรับจากการเสนอขายท้ังหมดออกขายภายใน
กําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันท่ีหุนเร่ิมทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Silent 
Period) โดยภายหลังจากวันที่หุนดังกลาวเร่ิมทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ครบ
กําหนดระยะเวลา 6 เดือน ใหบุคคลดังกลาวสามารถทยอยขายหุนที่ถูกส่ังหามขายไดในจํานวนรอยละ 
25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกส่ังหามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ
ในสวนเพ่ิมทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมท้ังที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม) และหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 17/2558 เร่ือง การกําหนดระยะเวลาหามขายหุน (Silent 
Period) สําหรับการเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพตอบุคคลในวงจํากัด 

 รายละเอียดของการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 
3 

4. นอกจากนี้ เพื่อใหสามารถพิจารณาและดําเนินการในเร่ืองตาง ๆ ที่จําเปน เก่ียวของ และ/หรือ ตอเน่ือง
กับการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) โดยมีรายละเอียดขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือรักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคล
อื่นใดซึ่งไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือรักษาการประธานเจาหนาท่ีบริหาร มีอํานาจ
พิจารณาและดําเนินการในเร่ืองตาง ๆ ที่จําเปน เก่ียวของ และ/หรือ ตอเน่ืองกับการลดทุน การเพิ่มทุน
และการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด  (Private 
Placement) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงเร่ืองดังตอไปนี้ 

4.1 กําหนด แกไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการออก เสนอขาย จัดสรร
และจองหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียว
ทั้งจํานวนหรือหลายคราว จํานวนหุนท่ีเสนอขาย ราคาท่ีเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การ
จองซ้ือ การชําระเงินคาหุน ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดท่ีเก่ียวของกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

4.2 ลงนามในแบบคําขออนุญาต หนังสือบอกกลาว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวของกับ 
การลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสาร
ตางๆ ที่เก่ียวของ การติดตอ การย่ืน และ/หรือ การรับเอกสาร ตอเจาหนาที่หรือตัวแทนของ
หนวยงานใดๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

4.3 ดําเนินการอื่นใดที่จําเปน เก่ียวของ และ/หรือตอเน่ืองกับการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวของตอไป 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาจะดําเนินการเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
ภายในเดือนมกราคม 2565 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ดังตอไปนี้ 

1. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน ไมเกิน 30,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 
0.018 บาท รวมมูลคาเทากับ 540,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

2. พิจารณาอนุมัติมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือรักษาการประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือ
บุคคลอ่ืนใดซึ่งไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือรักษาการประธานเจาหนาท่ีบริหาร มี
อํานาจพิจารณาและดําเนินการในเร่ืองตาง ๆ ที่จําเปน เก่ียวของ และ/หรือ ตอเนื่องกับ การลดทุน 
การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัท และแตงตั้งกรรมการใหม 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และรองรับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงตองมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และประสบการณที่หลากหลายเพ่ิม
มากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัท จาก 8 ทาน เปน 10 ทาน และพิจารณาแตงต้ัง
กรรมการเขาใหม จํานวน 2 ทาน  

 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอบังคับของบริษัทฯ ไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 (รวมที่แกไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท่ีแกไข
เพิ่มเติม) รวมถึงกฎหมายซึ่งจะใชบังคับกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ อีก
ทั้งเปนผูมีความรู ประสบการณ การทํางานท่ีดี และมีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกร สามารถอุทิศเวลาใหไดอยางเพียงพออันเปนประโยชนตอการ
ดําเนินกิจการของบริษัทฯ และเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแตงต้ังกรรมการเขาใหม 
จํานวน 2 ทาน ดังนี้ 

  1. นางสาววราภรณ สุพฤกษาสกุล  กรรมการ 

  2. นางภาวลิน   มาสะกี   กรรมการ 

 อนึ่ง ขอบังคับของบริษัทฯ  กําหนดวา คณะกรรมการของบริษัทฯ จะตองมีกรรมการอยางนอย 5 คน 
และ ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

 (ก) ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับหุนที่ถือ (หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง) 
 (ข) ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลไป 
 (ค) ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหผูที่เปนประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาประวัติและคุณสมบัติการเปนกรรมการของ
กรรมการท่ีถูกเสนอช่ือใหเขาเปนกรรมการใหม ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาไดนําเสนอแลว เห็นวาเปนผูที่มี
คุณสมบัติครบถวน ไมมีลักษณะตองหาม เปนผูที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณอันจะเปน
ประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2564 
พิจารณาแตงต้ังนางสาววราภรณ สุพฤกษาสกุล และนางภาวลิน มาสะกี กรรมการใหม 2 คน เพื่อเขาเปน
กรรมการใหมของบริษัทฯ ทั้งนี้ประวัติและรายละเอียดของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือ ปรากฏตามส่ิงที่สงมา
ดวยลําดับที่ 4 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแกไขเปล่ียนแปลงอํานาจกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัท และแตงต้ังกรรมการใหมของบริษัทฯ 
ในวาระท่ี 5 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเปล่ียนแปลงอํานาจ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เดิม 
 “ชื่อและจํานวนกรรมการ ซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายกฤษฎา พฤติภัทร หรือ นายกุศล   
 สังขนันท หรือ นายพิพัทธ ชนะสงคราม กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกัน และประทับตรา
 สําคัญของบริษัทฯ 

แกไขเปน 
“ชื่อและจํานวนกรรมการ ซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายกฤษฎา  พฤติภัทร หรือ นายกุศล   
สังขนันท หรือ นายพิพัทธ ชนะสงคราม หรือ นางสาววราภรณ สุพฤกษาสกุล กรรมการสองในส่ีคนนี้ลง
ลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท” 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การแกไขเปล่ียนแปลงอํานาจกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยจํานวน 575,000,000 บาท สําหรับ (ก) หุนสามัญ
ในบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด จํานวน 1,800,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของจํานวนหุน
ทั้งหมดของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด มูลคาประมาณ 432,395,882.30 และ (ข) สิทธิเรียกรอง
ในหนี้เงินกูของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ตามสัญญากูยืมเงินของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส 
จํากัด มูลคา 138,450,599.71 บาท พรอมดอกเบ้ียคางจาย 4,153,517.99 บาท (คํานวณถึงวันที่ 29 
ธันวาคม 2564) รวมเปนเปนมูลคา 142,604,117.70 บาท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ทางบริษัทฯ ยังไมไดรับรายไดจากการจากการดําเนินงานของโรงแรม โดยต้ังแตมี
การไดมาซึ่งหุนและเงินกูยืมของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ที่สัดสวนรอยละ 40  บริษัทฯ ไดมาซึ่งหุนและ
เงินกูยืมของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ที่สัดสวนรอยละ 40 ครบถวนสมบูรณเม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 
2563 อยางไรก็ตามโรงแรม ไมไดมีการเปดใหบริการสําหรับผูเขาพัก รวมถึงสวนอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจใน
โรงแรมนอกจากหองพัก เชน รานอาหารในโรงแรม หองประชุมสัมมนาต้ังแตตนเดือนเมษายน 2563 จนถึง
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ปจจุบัน ทําใหบริษัทฯ ตองแบกรับภาระคาใชจายตามสัดสวนการถือหุน โดยท่ียังไมไดรับผลตอบแทนใด ๆ 
ซึ่งกอใหเกิดประโยชนกับบริษัทฯ 

 นอกจากนี้ สถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ยังคงระบาดอยูในปจจุบัน บริษัท
ฯ ไดมีการศึกษาความเปนไปไดในการสรางรายไดของโรงแรม และเจรจาซ้ือขายหุนสามัญและเงินกูยืมของ
บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ที่สัดสวนรอยละ 40 ในชวงกอนการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
จนมีการตกลงซ้ือขายในชวงกลางป 2563 ซึ่งอยูในชวงแรกของการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
โดยบริษัทฯ คาดวาโรงแรมจะสามารถกลับมาดําเนินงานไดตามปกติภายในส้ินป 2563 อยางไรก็ตาม
สถานการณปจจุบันไดมีการเปล่ียนแปลงไปจากท่ีคาดการณไวอยางมีนัยยะสําคัญโดยการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ยังคงดําเนินมาตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ซึ่งโรงแรมไดรับผลกระทบเน่ืองจากผูเขาพัก
สวนใหญเปนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ อางอิงจากฝายวิจัย ธนาคารกรุงศรี คาดการณวาตองใชเวลาอยาง
นอย 4 ป จากตนป 2564 จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติจึงจะฟนตัวกลับมาเทากับระดับชวงกอนการระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (38-40 ลานคน) โดยคาดวานักทองเท่ียวตางชาติจะมีจํานวน 11.4 ลานคน 
ในป 2565 และ 26.4 ลานคนในป 2566 ซึ่งยังคงนอยกวาในป 2562 บริษัทฯ พิจารณาวาโรงแรม จะไม
สามารถดําเนินงานไดอยางปกติไดภายในระยะเวลาอันส้ัน จึงดําเนินการหานักลงทุนที่สนใจเขามาเพ่ือซ้ือ
หุนสามัญและเงินกูยืมของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด  

 ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นวาการขายเงินลงทุนในบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด นั้น ถือเปนการโอกาสที่ดีใน
การเพ่ิมกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนของกลุมบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นวาการทํารายการดังกลาวมี
ความเหมาะสม และเปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุน เน่ืองจากการทํารายการดังกลาวจะทําใหบริษัทฯ 
มีโครงสรางทางการเงินท่ีดีขึ้น บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดและสามารถนําเงินท่ีไดรับดังกลาวไปลงทุนใน
ธุรกิจประเภทอื่นได นอกจากน้ี เง่ือนไขตาง ๆ ที่ระบุในสัญญาซ้ือขายหุนและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูมี
ความสมเหตุสมผลและไมดอยไปกวาสิทธิเดิมที่ระบุภายใตสัญญาซ้ือขายหุน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 
ระหวางบริษัทฯ (ในฐานะผูซื้อ) และบริษัท Cleveland Universe Limited (ในฐานะผูขาย) เชน เร่ืองสิทธิ
เรียกรองคาเสียหาย ในกรณีที่บริษัทฯ ผิดคํารับรอง ซึ่งเม่ือบริษัทฯ ถูกเรียกคาเสียหายจากการผิดคํารับรอง 
บริษัทฯ สามารถเรียกรองคาเสียหายดังกลาวจาก บริษัท Cleveland Universe Limited  ภายใตสัญญาซ้ือ
ขายหุน ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 ระหวางบริษัทฯ (ในฐานะผูซื้อ) และบริษัท Cleveland Universe 
Limited (ในฐานะผูขาย) ไดอีกทอดหน่ึง (Back-to-Back Warranty) ในวงเงิน 560,000,000 บาท โดย
บริษัทฯ ตกลงใหผูลงทุนมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได ในกรณีที่บริษัทฯ ผิดคํารับรองตามที่ระบุในสัญญาซ้ือ
ขายหุนภายในวันท่ี 18 ตุลาคม 2568 สําหรับเร่ืองท่ีเก่ียวของกับภาษี และภายในวันท่ี 18 ตุลาคม 2565 
สําหรับเร่ืองอื่น ๆ ที่ไมใชภาษี และบริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบโดยมีความรับผิดรวมกันแลวไมเกินกวาราคาซ้ือ
ขายทรัพยสินทั้งหมด ทั้งนี้ หากพนเวลาดังกลาวแลว ผูลงทุนตกลงวาจะไมสามารถใชสิทธิเรียกรองให
บริษัทฯ ชดใชคาเสียหายในเรื่องดังกลาวไดอีกตอไป ซึ่งระยะเวลาในสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนระยะเวลา
เดียวกับที่ทางบริษัทฯ สามารถเรียกรองคาเสียหายจากบริษัท Cleveland Universe Limited ได ถึงแม
ภายหลังจากการทํารายการจําหนายไปเสร็จส้ินและบริษัทฯ มิไดเปนผูถือหุนของบริษัทเปาหมายแลว  
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นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีความเห็นในสวนของมูลคาของการจําหนายไปในครั้งน้ีที่มูลคา 
575,000,000 บาท ซึ่งมากกวามูลคาของรายการไดมาซ่ึงทรัพยสินเม่ือ ธันวาคม 2563 ที่มีมูลคา 
560,000,000 บาท นั้น ซึ่งทําใหบริษัทยังคงมีภาระสิทธิสูงสุด 15,000,000 บาท มีความเหมาะสม และหาก
มีการเรียกรองคาเสียหายจากผูลงทุน ความเปนไปไดที่มูลคาการเรียกรองดังกลาวจะสูงกวา 560,000,000 
บาทนั้นตํ่า เน่ืองจากโอกาสที่บริษัทฯ จะผิดคํารับรองและโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายทรัพยสินที่ม่ันคงนั้น
คอนขางตํ่า 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานการประเมินราคา โดยพิจารณาจาก
ผลกระทบของสถานการณการระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งทําใหโรงแรมคาดวาจะเปดทําการได
ในไตรมาส 3 ป 2565 ประกอบกับขอมูลวิจัยตาง ๆ และขอมูลยอนหลังของการดําเนินการของบริษัท
เปาหมายรวมถึงอุตสาหกรรม จึงเห็นสมควรวาในชวงเวลาท่ีสถานการณของการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(โควิด-19) ควรใชสมมติฐานอยูภายใตความระมัดระวัง ในชวงกอนท่ีสถานการณการระบาดเช้ือไวรัสโคโร
นา (โควิด-19) คล่ีคลายลง และเห็นชอบในการใชสมมติฐานอางอิงจากขอมูลยอนเฉล่ียยอนหลัง 4-5 ป 
ในชวงที่คาดการณวาสถานการณจะกลับมาเปนปกติ อยางไรก็ตาม ดวยระยะเวลาการคาดการณตาม
สัญญาเชานั้นลดลงจากระยะเวลาการคาดการณในชวงตอนเขาซื้อ รวมถึงการคาดการณดวยความ
ระมัดระวังของชวงสถานการณการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ไดกลาวไปขางตนแลวนั้น จึงทําให
ราคาประเมินตํ่าลงจากราคาการประเมินในชวงการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย อยางไรก็ตาม ราคาซ้ือ
ขายในคร้ังนี้ สูงกวาราคาซ้ือขายในชวงการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย แตยังอยูในชวงราคาท่ีทําการ
ประเมิน ผนวกกับความสามารถในการเจรจาเร่ืองราคาซ้ือขายของฝายบริหารจัดการ คณะกรรมการจึงมี
ความเห็นวา ราคาซื้อขายมีความสมเหตุสมผลในการเขาทํารายการ 

วาระที่ 8 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 
1/2564 (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564   

 หากทานผูถือหุนประสงคจะเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ขอใหทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ
ศึกษาขอปฏิบัติสําหรับการเขาประชุมวิสามัญผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกสและการมอบฉันทะ พรอมสงใบตอบรับเขารวม
ประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสและเอกสารยืนยันตัวตน มายังบริษัท ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ E-mail: 
ir@newsnetwork.co.th หรือสงไปรษณียลงทะเบียนมายังที่อยูบริษัทฯ  

ฝายนักลงทุนสัมพันธ 
333 อาคารเลาเปงงวน 1 ช้ัน 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
หมายเลขโทรศัพท : 086-399-0186 

โดยเม่ือบริษัทฯ ไดตรวจสอบรายช่ือผูถือหุน ณ วันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน 
คร้ังที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 แลว บริษัทฯ จะจัดสง (Username) และรหัสผาน (Password) 
สําหรับการเขาใชโปรแกรมการประชุมวิสามัญผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกสใหแกผูถือหุนผานอีเมลที่ไดสงมาแจงทาง
บริษัทฯ ซึ่งหากผูถือหุนไมสะดวกที่จะเขารวมประชุมผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดังกลาว ทานผูถือหุนสามารถมอบ
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ฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขารวมการประชุมแทนได ซึ่งมีประวัติตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 7 หรือบุคคลอื่นเขา
รวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังนี้  ทั้งน้ีใบตอบรับเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส รวมถึง
รายละเอียดและขอปฏิบัติสําหรับการเขารวมประชุมผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกสปรากฏตามส่ิงที่ส่ิงมาดวย 12 และ 13 
หรือดาวนโหลดไดที่เว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.newsnetwork.co.th  

 บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2564 ฉบับน้ีพรอมเอกสารประกอบการ
ประชุมและแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะไวในเว็บไซตของบริษัท (www.newsnetwork.co.th) 

 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
               

   (นายบากบั่น  บุญเลิศ) 
               ประธานกรรมการ 
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 10 กันยายน 2564 

ขาพเจา บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังที่ 
10/2564 เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 ระหวางเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เก่ียวกับการลดทุนตัดหุนท่ียังไมไดจําหนาย การเพิ่ม
ทุน และการจัดสรรหุนเพิ่มทุน ดังตอไปนี้ 

1. การลดทุนและการเพ่ิมทุน 

1.1  ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 85,222,010,947 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 160,872,208,595 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 75,650,197,648 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายของ
บริษัทฯ จํานวน 85,222,010,947 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งประกอบดวย (1) หุนที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ตามสัดสวนท่ีจําหนายไมหมดจํานวน 2,956,866,502 หุน (2) หุนท่ีออกไวเพื่อรองรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบ
อํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 20,366,253,667 หุน (3) หุนที่ออกไวเพ่ือรองรับ การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ รุนที่ 6 จํานวน 61,898,890,778 หุน 

1.2 ที่ ประชุมคณะกรรมการได มีมติ ให เพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จาก  75,650,197,648 บาท  เป น 
105,650,197,648 บาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 30,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เสนอขายที่ราคาหุนละ 
0.018 บาท รวม 540,000,000 บาท โดยเปนการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 

การเพ่ิมทนุ ประเภทหุน จํานวนหุน 
มูลคาที่ตรา

ไว 
(บาทตอหุน) 

ราคาเสนอ
ขาย 

(บาทตอ
หุน) 

รวมทนุทีเ่พ่ิม 

(บาท) 

 แบบกําหนด
วัตถุประสงคใน
การใชเงินทุน 

หุนสามัญ 

หุนบุริมสิทธิ 
30,000,000,000 

- 
1.00 

- 

0.018 

- 

540,000,000 
- 

 แบบมอบอํานาจ
ทั่วไป (General 
Mandate) 

หุนสามัญ 

หุนบุริมสิทธิ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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2. การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

2.1  แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน 

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 
อัตราสวน 

(เดิม : ใหม) 
ราคาขาย 

(บาทตอหุน) 
วัน เวลา จองซื้อ และ

ชําระเงินคาหุน 
หมายเหต ุ

นางสาวอรอร อัครเศรณี 15,000,000,000 -  0.018 โปรดดู 
หมายเหตุ ขอ 3 

โปรดดู 
หมายเหตุ  
ขอ 1 – 3 

นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน 6,500,000,000 -  0.018 

นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพยหิรัญ 5,000,000,000 -  0.018 

นางสุนันทา ส่ิงสรรเสริญ 3,500,000,000 -  0.018 

หมายเหต:ุ 

(1)  บริษัทฯ อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 30,000,000,000 หุน ในมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือเสนอ
ขายใหแกบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ขางตน และบุคคลดังกลาวไมเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันของ
บริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ในราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน 0.018 บาท ซึ่งเปนการ
กําหนดราคาเสนอขายที่สวนลดตํ่ากวารอยละ 10 เม่ือเทียบกับราคาตลาด 

“ราคาตลาด” จะคํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ยอนหลังไมนอยกวา 7 วันทําการติดตอกัน แตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกัน กอนวันท่ี
คณะกรรมการไดมีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564 เพ่ือขออนุมัติใหบริษัทฯ เสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุน คือระหวางวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564 

(2) การจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุนที่จองซื้อหุนสามัญ
เพ่ิมทุนเกินกวาสิทธิรายใด ถือหุนของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีเพ่ิมขึ้นจนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย 
(Tender Offer) ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข 
และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ หรือในลักษณะที่เปนการฝาฝนขอจํากัดการถือหุนของคนตาง
ดาวตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันอนุญาตใหคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทฯ ไดไมเกินรอยละ 49 
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 

 หากราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดในคร้ังนี้เขาขายเปนการเสนอขายหุนที่ออก
ใหมในราคาตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด กอนที่ตลาดหลักทรัพยฯ จะส่ังรับหุนในสวนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน บริษัทฯ มีหนาที่หามไมใหบุคคลที่ไดรับหุนจากการเสนอขายหุนตอบุคคลในวงจํากัดดังกลาวนําหุนที่ไดรับ
จากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนเร่ิมทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย
ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุนดังกลาวเร่ิมทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 
เดือน ใหบุคคลดังกลาวสามารถทยอยขายหุนที่ถูกส่ังหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกส่ัง
หามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข และ
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วิธีการพิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิในสวนเพ่ิมทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 
11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) และหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 17/2558 เร่ือง การกําหนด
ระยะเวลาหามขายหุน (Silent Period) สําหรับการเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพตอบุคคลในวงจํากัด 

(3)  อนุมัติมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดรับการแตงต้ังจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจพิจารณาและดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่จําเปน 
เก่ียวของ และ/หรือ ตอเนื่องกับการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงเร่ืองดังตอไปนี้ 

(3.1)  กําหนด แกไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองหุน
สามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจํานวนหรือหลาย
คราว จํานวนหุนที่เสนอขาย ราคาที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซ้ือ การชําระเงินคาหุน 
ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

(3.2)  ลงนามในแบบคําขออนุญาต หนังสือบอกกลาว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวของกับการเพ่ิม
ทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ การติดตอ 
การย่ืน และ/หรือ การรับเอกสาร ตอเจาหนาที่หรือตัวแทนของหนวยงานใด ๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนการนําหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(3.3)  ดําเนินการอื่นใดที่จําเปน เก่ียวของ และ/หรือตอเน่ืองกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวของตอไป 

 2.2 การดําเนนิการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุน 

เน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุน เพื่อเสนอขายแก นางสาวอรอร อัครเศรณี และ/หรือ 
นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน และ/หรือ นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพยหิรัญ และ/หรือ นางสุนันทา ส่ิงสรรเสริญ ทั้งจํานวน 
จึงไมมีกรณีที่มีเศษของหุน 

3. กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. (ผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส) ณ หองประชุมของบริษัทฯ เลขท่ี 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุม
วิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขอนุญาต (ถามี) 

4.1 การดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ และจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
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4.2 การดําเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขออนุมัติใหรับหุนสามัญเพิ่มทุนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนเม่ือไดออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) และเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

5. วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพ่ิม 

ในกรณีที่หุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดท่ีบริษัทฯ ออกและเสนอขายใหแกบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 
ในคร้ังนี้มีผูเขาซื้อหุนและชําระคาหุนเต็มจํานวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนไดจํานวนประมาณ 540,000,000 
บาท โดยบริษัทฯ จะนําเงินที่ไดรับจากการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนมาเปนแหลงเงินทุนใหกับบริษัทฯ เพื่อ
เพ่ิมสภาพคลองทางการเงิน และเปนแหลงเงินทุน และ/หรือ ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือรองรับการดําเนินงาน การ
ขยายธุรกิจหลัก ธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง และการตอยอดธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมถึงเพ่ือรองรับ
การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และเพ่ือชวยสงเสริมใหบริษัทฯ มีศักยภาพในการสรางความม่ันคงและ
เสถียรภาพสําหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะดําเนินการ
เพิ่มทุนเพื่อนําเงินที่ไดไปใช ดังนี้ 
5.1 เพื่อเปนเงินทุนใหแก บริษัทยอยทางออมที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญา

ซื้อขายลวงหนา ซึ่งอยูระหวางย่ืนขอรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ดังน้ัน เพื่อใหบริษัทยอย
ทางออมของบริษัทฯมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินการดังกลาว และเพื่อเตรียมความพรอมใหมี
คุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขของหนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ ที่เก่ียวของ โดยบริษัทฯ คาดการณวาจะ
จัดสรรเงินทุนประมาณ 475 ลาน บาท เพ่ือดําเนินการดังกลาว โดยคาดวาจะจัดสรรเงินทุนภายในไตรมาส 4 
ป 2564 จํานวนประมาณ 125 ลานบาท และภายในไตรมาส 1 ป 2565 จํานวนประมาณ 350 ลานบาท 
อยางไรก็ตามระยะเวลาดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามขั้นตอนการดําเนินงานของหนวยงานกํากับ
ดูแลตาง ๆ ที่เก่ียวของ   

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาเม่ือบริษัทยอยทางออมไดรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยแลว จะสามารถ
สรางรายไดใหแกบริษัทฯ ภายในไตรมาส 3 ป 2565 โดยระยะเวลาการสรางรายไดอาจมีการเปล่ียนแปลง
ตามขั้นตอนการดําเนินงานของหนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ ที่เก่ียวของรวมไปถึงขั้นตอนการพัฒนาระบบตาง 
ๆ ที่จําเปนในการดําเนินธุรกิจ อยางไรก็ดี หากบริษัทฯ ไมสามารถระดมทุนไดสําเร็จตามเปาหมาย บริษัทฯ
อาจจะพิจารณาหาแหลงที่มาของเงินทุนจากแหลงอื่นใด เพ่ือใหบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขของ
หนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งอาจมีความเส่ียงทําใหระยะเวลาในการไดรับใบอนุญาตและการ
รับรูรายไดของบริษัทฯลาชาออกไปจากที่คาดการณ  

5.2. บริษัทฯ คาดการณวาจะจัดสรรเงินทุนเปนจํานวนไมเกิน 40 ลานบาท เพื่อสํารองไวใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคลองทางเงิน และรองรับการดําเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเก่ียวเน่ือง และ
การตอยอดธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย โดยจะมีการจัดสรรเงินทุนจํานวนดังกลาว ภายในป 2565 
อยางไรก็ตามจํานวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาท่ีจัดสรรสามารถปรับเปล่ียนไดตามสถานการณของการ
ดําเนินงานและความเหมาะสม 
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5.3. บริษัทฯ คาดการณวาจะจัดสรรเงินทุนเปนจํานวนไมเกิน 25 ลานบาท เพ่ือใชเปนเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุน
สําหรับการขยายตัวของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง และการตอยอดธุรกิจอื่นใดในอนาคตของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย และเพื่อชวยสงเสริมใหบริษัทฯ มีศักยภาพในการสรางความม่ันคงและเสถียรภาพ
สําหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการลดความ
เส่ียงของธุรกิจปจจุบันของบริษัทท่ีพึ่งพิงจากความสามารถของบุคลากรเปนหลักตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยจะมีการจัดสรรเงินทุนจํานวนดังกลาว ภายในป 2565 อยางไรก็ตามจํานวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาท่ี
จัดสรรสามารถปรับเปล่ียนไดตามสถาณการณของการดําเนินงานและความเหมาะสม 

6.  ประโยชนที่บริษัทฯ จะพึงไดรับจากการเพ่ิมทนุ/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

6.1. บริษัทฯ จะมีแหลงเงินทุนที่แนนอนสําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยทางออมที่ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยแบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา สงผลใหการดําเนินงานของบริษัทยอย
ทางออมเปนไปอยางวัตถุประสงคของการดําเนินธุรกิจ โดยมีเงินทุนรองรับในการดําเนินการไมวาจะเปน
เงินทุนที่ตองใชเพื่อใหมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขและขอกําหนดจากหนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของ
เพื่อใหบริษัทยอยทางออมดําเนินการไดอยางเต็มรูปแบบ และเงินทุนที่ใชในการพัฒนาตอยอดธุรกิจใน
อนาคต 

6.2. บริษัทฯ จะมีโครงสรางทางการเงินที่ดีขึ้น เพราะมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E Ratio) ที่ดีขึ้น ซึ่งเปนการ
ชวยเพิ่มความสามารถในการกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยในอนาคต และเสริมสรางความแข็งแกรงทาง
การเงินของบริษัทฯ อันสงผลใหบริษัทฯ มีความสามารถในการเขาลงทุนในธุรกิจตาง ๆ ในอนาคต และ
ดําเนินธุรกิจตอไปตามแผนธุรกิจได 

6.3 เพื่อใหบริษัทฯ มีความยืดหยุนทางการเงินในการดําเนินการตามแผนธุรกิจที่บริษัทฯ มีอยูในปจจุบัน หรือ
ขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อใหบริษัทมีสภาพคลองทางการเงินที่ดีขึ้น และมีฐานะทางการเงินที่
แข็งแกรงขึ้น 

7.   ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรบัจากการเพ่ิมทนุ/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

7.1. ผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว มีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ รวมถึง
มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุนดังกลาว จะมีสิทธิไดรับเงินปนผล โดยที่ผูถือหุน
ดังกลาว จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามจํานวนที่ผูถือหุนแตละรายมีสิทธิไดรับ 
เม่ือบริษัทฯ มีผลกําไรจากผลประกอบการของบริษัทฯ 

7.2   เปนการชวยสรางเสถียรภาพใหกับเงินลงทุนของผูถือหุน เน่ืองจากบริษัทฯ จะมีแหลงเงินทุนสําหรับนําไปใช
ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเปนการกระจายความเส่ียงและเพื่อสงเสริมใหบริษัทฯ มีความม่ันคง
สําหรับการประกอบธุรกิจซ่ึงจะสรางผลกระทบในเชิงบวกแกผลประกอบการของบริษัทฯ 

8.  รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน
เพ่ิมทุน 

บริษัทฯ จะนําหุนสามัญเพิ่มทุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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9. ตารางระยะเวลาการดําเนนิการในกรณีที่คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติใหเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป 

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 10/2564 9 กันยายน 2564 

2. วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมการประชุมวิสามัญผูถือ
หุน คร้ังที่ 1/2564 ของบริษัทฯ (Record Date) 

15 ตุลาคม 2564 

3. ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564 14 ธันวาคม 2564 

4. จดทะเบียนมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564 เร่ือง การลด
ทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิกับกระทรวงพาณิชย 

ภายใน 14 วันนับแตวันที่ที่ประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564 มีมติ 

5. ระยะเวลาในการจองซื้อและชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนสําหรับ
บุคคลในวงจํากัด 

17 มกราคม 2565 – 28 มกราคม 2565 

6. จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วันหลังส้ินสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 (นายกฤษฎา พฤติภัทร) 
 ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
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สารสนเทศเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
ของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 
10/2564 เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2564 ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
75,650,197,648 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 105,650,197,648 บาท โดยออกหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 
30,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายหุนละ 0.018 บาท รวมเปนมูลคา 540,000,000 บาท ใหแก
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 4 ราย ไดแก นางสาวอรอร อัครเศรณี และ/หรือ นางสาวพรรณทิพา 
เนติพัฒน และ/หรือ นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพยหิรัญ และ/หรือ นางสุนันทา ส่ิงสรรเสริญ โดยจะมีนําเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผู
ถือหุน คร้ังที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเปนเร่ืองที่มีนัยสําคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดจัดเตรียมสารสนเทศท่ี
เปนสาระสําคัญตอการตัดสินใจของผูถือหุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.73/2558 เร่ือง รายการใน
หนังสือนัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย (รวมทั้งท่ีมีการแกไข
เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 30,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
1 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนสําหรับหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
จํานวน 30,000,000,000 บาท เสนอขายหุนละ 0.018 บาท รวมเปนมูลคา 540,000,00 บาท เพื่อรองรับการออก
หุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 4 ราย ไดแก  

(ก) นางสาวอรอร อัครเศรณี จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 15,000,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.00 ของ

จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดคร้ังนี้ และคิดเปนมูลคาเสนอ

ขายรวม 270,000,000 บาท ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนในคร้ังนี้จะทําให นางสาวอรอร อัครเศรณี เปนผูถือหุน

ของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 14.20 

(ข) นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 6,500,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 21.67 

ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดคร้ังนี้ และคิดเปนมูลคา

เสนอขายรวม 117,000,000 บาท ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนในคร้ังนี้จะทําให นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน 

เปนผูถือหุนของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 6.15 

(ค) นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพยหิรัญ จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 5,000,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 16.67 

ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดคร้ังนี้ และคิดเปนมูลคา

เสนอขายรวม 90,000,000 บาท ซึ่งภายหลังการเพ่ิมทุนในคร้ังนี้จะทําให นายพิเชษฐ เพ่ิมทรัพยหิรัญ เปนผู

ถือหุนของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 4.73 
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(ง) นางสุนันทา ส่ิงสรรเสริญ จะไดรับจัดสรรหุนจํานวน 3,500,000,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.67 ของ

จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ จะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดคร้ังนี้ และคิดเปนมูลคาเสนอ

ขายรวม 63,000,000 บาท ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนในคร้ังนี้จะทําให นางสุนันทา ส่ิงสรรเสริญ เปนผูถือหุน

ของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 3.31 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่
ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด โดยมีราคาเสนอขายท่ีหุนละ 0.018 บาท ตามราคาตลาด ซึ่งคํานวณจากราคาถัว
เฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลังไมนอยกวา 7 วันทําการ
ติดตอกัน แตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกัน กอนวันที่คณะกรรมการไดมีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือ
หุน คร้ังที่ 1/2564 เพื่อขออนุมัติใหบริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน คือระหวางวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 8 
กันยายน 2564 และการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเปนการกําหนดราคาเสนอขายที่สวนลดตํ่ากวารอยละ 
10 ของราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ และบุคคลในวงจํากัดที่ไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวไมเปน
บุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546  

ลําดับ วันที ่ ปริมาณการซื้อขายหุน (หุน) มูลคาการซื้อขายหุน (บาท)
1 19 สิงหาคม 2564 53,511,800 928,297

2 20 สิงหาคม 2564 104,584,700 1,996,427

3 23 สิงหาคม 2564 103,791,700 2,006,267

4 24 สิงหาคม 2564 1,947,238,600 39,396,171

5 25 สิงหาคม 2564 1,155,486,600 23,109,530

6 26 สิงหาคม 2564 187,085,900 3,514,987

7 27 สิงหาคม 2564 61,002,500 1,218,715

8 30 สิงหาคม 2564 61,890,200 965,014

9 31 สิงหาคม 2564 106,630,000 2,039,874

10 1 กันยายน 2564 49,371,600 851,924

11 2 กันยายน 2564 100,428,600 1,511,192

12 3 กันยายน 2564 41,099,200 702,370

13 6 กันยายน 2564 58,249,500 979,773

14 7 กันยายน 2564 148,804,400 2,949,159

15 8 กันยายน 2564 9,719,199,000 195,514,942

รวม 13,898,374,300 277,684,642
ราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 15 วันทําการ (บาท/หุน) 0.020

รอยละ 90 ราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 15 วันทําการ (บาท/หุน) 0.018
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ทั้งนี้ ใหเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564 มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจาหนาที่
บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร มีอํานาจ
พิจารณาและดําเนินการในเร่ืองตาง ๆ ที่จําเปน เก่ียวของ และ/หรือ ตอเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง
เร่ืองดังตอไปนี้ 
(1) กําหนด แกไข เพิ่มเติม เง่ือนไขและรายละเอียดตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองหุน

สามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจํานวนหรือหลาย
คราว จํานวนหุนที่เสนอขาย ราคาที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชําระเงินคาหุน 
ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

(2) ลงนามในแบบคําขออนุญาต หนังสือบอกกลาว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวของกับการเพิ่ม
ทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ การติดตอ 
การย่ืน และ/หรือ การรับเอกสาร ตอเจาหนาที่หรือตัวแทนของหนวยงานใด ๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนการนํา
หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 

(3) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปน เก่ียวของ และ/หรือตอเน่ืองกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวของตอไป 

การจัดสรรหุนตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือหุนท่ีไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนถือหุน
ของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพ่ิมขึ้นจนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย (Tender Offer) ตามที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือ
หลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ หรือในลักษณะท่ีเปนการฝาฝนขอจํากัดการถือหุนของคนตางดาวตามท่ีระบุไวใน
ขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันอนุญาตใหคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทฯ ไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 

หากราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดในคร้ังนี้เขาขายเปนการเสนอขายหุนที่ออก
ใหมในราคาที่ตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด กอนที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะส่ังรับหุนในสวนเพิ่มทุน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ มีหนาที่หามไมใหบุคคลที่ไดรับหุนจากการเสนอขายหุนตอบุคคลในวงจํากัด
ดังกลาวนําหุนที่ไดรับจากการเสนอขายท้ังหมดออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนเร่ิมทําการซ้ือ
ขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุนดังกลาวเร่ิมทําการซ้ือขายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ใหบุคคลดังกลาวสามารถทยอยขายหุนที่ถูกส่ัง
หามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกส่ังหามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญหรือหุน
บุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไข
เพ่ิมเติม) และหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 17/2558 เร่ือง การกําหนดระยะเวลาหามขายหุน (Silent Period) สําหรับการ
เสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพตอบุคคลในวงจํากัด 
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2.  หลักเกณฑการเพ่ิมทุนหรือจัดสรรเพ่ิมทุนใหบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

บริษัทฯ พิจารณาหลักเกณฑในการจัดสรรหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด โดยบริษัทฯ ไดพิจารณาจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนใหแกบุคคลที่มีศักยภาพดานเงินทุน มีประสบการณ และมีความประสงคที่จะเขาลงทุนในระยะยาวกับบริษัทฯ 
เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และชวยใหบริษัทฯ มีสภาพคลองทางการเงินและฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น 
ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนไมเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบติัของบริษัทจดทะเบียนในรายการเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 
2546 

รายละเอียดขอมูลของบุคคลในวงจํากัดท่ีจะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

บุคคลที่จะไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คร้ังนี้ ไดแก นางสาวอรอร อัครเศรณี และ/หรือ นางสาวพรรณ
ทิพา เนติพัฒน และ/หรือ นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพยหิรัญ และ/หรือ นางสุนันทา ส่ิงสรรเสริญ (“บุคคลในวงจํากัด”) 
ซึ่งเปนนักลงทุนผูมีความสนใจลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และมีศักยภาพดานเงินทุน  

1. นางสาวอรอร อัครเศรณี 
สัญชาติ : ไทย 
ที่อยู :  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
ตําแหนงงานปจจุบัน :  กรรมการบริษัท บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจผลิตรายการทีวีดิจิตอลและใหบริการขาวสาร โฆษณาผานส่ือทีวีดิจิตอล และส่ือรูปแบบใหม 
ขอมูลการถือหุนบริษัทฯ : เปนผูถือหุนบริษัทฯ โดยถือหุนจํานวน 1,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.001 ของ
จํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมด (ขอมูลจากการปดสมุดทะเบียน คร้ังสุดทาย ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564) 
เหตุผลที่จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับนางสาวอรอร อัครเศรณี : 
  เน่ืองจากนางสาวอรอร อัครเศรณีเปนผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดดําเนินการเจรจถึงความ
เปนไปไดในการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินการของบริษัทฯ 
ประโยชนที่บริษัทฯ จะไดรับจากการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกนางสาวอรอร อัครเศรณี : 

  บริษัทฯ จะมีสภาพคลองทางการเงิน เพื่อใหสามารถตอยอดรวมไปถึงสรางความเชื่อม่ันในการ

ดําเนินธุรกิจปจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ มีโอกาสในการสรางรายไดและผลกําไรใหเติบโตขึ้นใน

อนาคต 

2. นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน  
สัญชาติ : ไทย 
ที่อยู : ตําบลทาพี่เล้ียง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
ตําแหนงงานปจจุบัน : ฝายบริหารดานการศึกษาแผนกเด็กเล็ก โรงเรียนศุภลักษณ สุพรรณบุรี ซึ่งเปนโรงเรียน
ประเภทสามัญศึกษา สําหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ประถมศึกษา 
ขอมูลการถือหุนบริษัทฯ : เปนผูถือหุนบริษัทฯ โดยถือหุนจํานวน 10,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000001 ของ
จํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งหมด (ขอมูลจากการปดสมุดทะเบียน คร้ังสุดทาย ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564) 
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เหตุผลที่จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับพรรณทิพา เนติพัฒน : 
  เน่ืองจากนางสาวพรรณทิพา เนติพัฒนมีประวัติการลงทุนในหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนหลาย
บริษัท ดวยเหตุนี้บริษัทจึงเล็งเห็นถึงศักยภาพดานเงินทุนของนางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน วามีศักยภาพท่ีจะ
สามารถลงทุนกับบริษัทฯ ได จึงไดมีการดําเนินการเจรจาถึงความเปนไปไดในการลงทุนเพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การดําเนินการของบริษัทฯ 
ประโยชนที่บริษัทฯ จะไดรับจากการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกนางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน : 
  บริษัทฯ จะมีสภาพคลองทางการเงิน เพื่อใหสามารถตอยอดธุรกิจปจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งจะสงผลให
บริษัทฯ มีโอกาสในการสรางรายไดและผลกําไรใหเติบโตขึ้นในอนาคต 

3. นายพิเชษฐ เพิ่มทรัพยหิรัญ 
สัญชาติ : ไทย 
ที่อยู : แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
ตําแหนงงานปจจุบัน :  ผูบริหารบริษัท ยู.อาร.เคมีคอล จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหนายสีทา
อาคาร ผลิตภัณฑสําหรับงานไม กาว และเคมีภัณฑสําหรับงานกอสรางและซอมแซม 
ขอมูลการถือหุนบริษัทฯ : ไมไดเปนผูถือหุนของบริษัทฯ (ขอมูลจากการปดสมุดทะเบียน คร้ังสุดทาย ณ วันท่ี 
15 ตุลาคม 2564) 
เหตุผลที่จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับนายพิเชษฐ เพิ่มทรัพยหิรัญ : 

  เน่ืองจากนายพิเชษฐ เพิ่มทรัพยหิรัญ เปนนักลงทุนที่มีการลงทุนในธุรกิจหลายประเภท มีศักยภาพ

ทางดานเงินทุน มีฐานะการเงินมั่งค่ัง และมีความพรอมในการชําระเงินเพิ่มทุน จึงไดมีการเจรจาถึงความ

เปนไปไดในการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

ประโยชนที่บริษัทฯ จะไดรับจากการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกนายพิเชษฐ เพิ่มทรัพยหิรัญ :  

 บริษัทฯ จะมีสภาพคลองทางการเงิน เพื่อใหสามารถตอยอดธุรกิจปจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งจะสงผลให

บริษัทฯ มีโอกาสในการสรางรายไดและผลกําไรใหเติบโตขึ้นในอนาคต 

4. นางสุนันทา ส่ิงสรรเสริญ 
สัญชาติ : ไทย 
ที่อยู : แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
ตําแหนงงานปจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท ไซมิสแอสเสท จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเพื่อที่อยูอาศัยและจําหนาย ท้ังประเภทโครงการคอนโดมิเนียม บานจัดสรร ทาวนโฮม และ 
โฮมออฟฟศ รวมถึงใหบริการบริหารงานนิติบุคคลใหกับโครงการตาง ๆ ของบริษัท 
ขอมูลการถือหุนบริษัทฯ : ไมไดเปนผูถือหุนของบริษัทฯ (ขอมูลจากการปดสมุดทะเบียน คร้ังสุดทาย ณ วันท่ี 
15 ตุลาคม 2564) 
เหตุผลที่จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับนางสุนันทา ส่ิงสรรเสริญ : 
  เน่ืองจากนางสาวสุนันทา ส่ิงสรรเสริญ มีศักยภาพทางดานเงินทุน มีฐานะการเงินม่ังค่ัง และมีความ
พรอมในการชําระเงินเพิ่มทุน จึงไดมีการเจรจาถึงความเปนไปไดในการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ 
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ประโยชนที่บริษัทฯ จะไดรับจากการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกนางสุนันทา ส่ิงสรรเสริญ:    
  บริษัทฯ จะมีสภาพคลองทางการเงิน เพื่อใหสามารถตอยอดธุรกิจปจจุบันของบริษัทฯ พรอมกับ
สรางความเช่ือม่ันใหกับนักลงทุนรายอื่นเนื่องจากผูลงทุนมีการประกอบธุรกิจที่ม่ันคง ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ มี
โอกาสในการสรางรายไดและผลกําไรใหเติบโตขึ้นในอนาคต 
 

ความสัมพันธของบุคคลในวงจํากัดท่ีจะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ กับบริษัทฯ 
นอกเหนือจากที่นางสาวอรอร อัครเศรณี และ นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน เปนผูถือหุนบริษัทฯ โดยถือหุนจํานวน 
1,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.001 และ 10,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.0000001 ตามลําดับของจํานวนหุนที่ชําระ
แลวทั้งหมดท่ีกลาวแลวขางตน  

1. บริษัทฯ ไมมีความสัมพันธใดๆ กับบุคคลในวงจํากัดท้ัง 4 ราย 
2. บุคคลในวงจํากัดท้ัง 4 ราย ไมมีความสัมพันธกับกรรมการ ผูบริหาร หรือผูถือหุนใหญของบริษัทฯ  
3. บุคคลในวงจํากัดทั้ง 4 ราย จะไมมีสวนรวมในการบริหาร หรือเปล่ียนแปลงการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ

ไมไดเปนกรรมการของบริษัทแตอยางใด  
4. บริษัทฯ ไดรับเพียงเงินลงทุนจากบุคคลในวงจํากัดท้ัง 4 รายเทานั้น โดยไมมีผลประโยชนอื่น  
5. บุคคลในวงจํากัดท้ัง  4 ราย ไมมีความเก่ียวของกันแตอยางใด 

โครงสรางผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัทฯ กอนและหลังการเพ่ิมทุน  
โครงสรางผูถือหุน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 
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โครงสรางผูถือหุนภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกบุคคลในวงจํากัด 

          

3. วัตถุประสงคของการออกหุนเพ่ิมทุนและแผนการใชเงิน 

3.1 วัตถุประสงค 

(ก) เพื่อเปนเงินทุนใหแก บริษัทยอยทางออมที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญา
ซื้อขายลวงหนา ไดแก บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด ที่มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 40 ลานบาท ซึ่งอยูระหวาง
ย่ืนขอรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก. โดยปจจุบันอยูในชวงสอบทานและแกไข
ปรับปรุงรางระบบงานธุรกิจหลักทรัพยตามความเห็นสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เพื่อใชประกอบการย่ืนคําขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย และคาดวาจะไดรับ
ใบอนุญาตภายในไตรมาส 2 ป 2565 และ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด ที่มีทุนจดทะเบียนที่ชําระ
แลว 10 ลานบาท ซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ง. และอยูระหวางการย่ืนหนังสือและ
เอกสารแสดงความพรอมระบบงานและบุคลากรของบริษัท กอนการเร่ิมประกอบธุรกิจ ดังนั้น เพื่อใหบริษัท
ยอยทางออมมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินการดังกลาว และเพ่ือเตรียมความพรอมใหมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขของหนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ ที่เก่ียวของ โดยบริษัทฯ คาดการณวาจะ
จัดสรรเงินทุนประมาณ 475 ลาน บาท เพื่อดําเนินการดังกลาว โดยคาดวาจะจัดสรรเงิน ดังนี้  

1. ภายในไตรมาส 4 ป 2564 จํานวนประมาณ 125 ลานบาท เพื่อเปนแหลงเงินทุนสําหรับการ
เพิ่มทุนให บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด จํานวน 110 ลานบาท และ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ 
แคปพิตอล จํากัด จํานวน 15 ลานบาท รวมมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 150 ลานบาท และ 25 
ลานบาทตามลําดับ เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยกําหนด รวมถึงเปนคาใชจายสําหรับบริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด ในการ
เตรียมพรอมสําหรับการย่ืนขอเปนสมาชิกกับทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานัก
หักบัญชี  
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2. ภายในไตรมาส 1 ป 2565 จํานวนประมาณ 350 ลานบาท เพื่อเปนแหลงเงินทุนสําหรับการ
เพิ่มทุนใหแก บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด สําหรับการดํารงสวนของผูถือหุนไมนอยกวา 500 ลาน
บาท (ในกรณีที่เปนสมาชิกสามัญ) ตามที่สํานักหักบัญชีกําหนด 

อยางไรก็ตามระยะเวลาดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามขั้นตอนการดําเนินงานของหนวยงานกํากับ
ดูแลตาง ๆ ที่เก่ียวของ  

ทั้งน้ี บริษัทฯ คาดวาเม่ือบริษัทยอยทางออมไดรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยแลว จะ
สามารถสรางรายไดใหแกบริษัทฯ ภายในไตรมาส 3 ป 2565 โดยระยะเวลาการสรางรายไดอาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามข้ันตอนการดําเนินงานของหนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ ที่เก่ียวของรวมไปถึงขั้นตอนการ
พัฒนาระบบตาง ๆ ที่จําเปนในการดําเนินธุรกิจ อยางไรก็ดี หากบริษัทฯไมสามารถระดมทุนไดสําเร็จตาม
เปาหมาย บริษัทฯอาจจะพิจารณาหาแหลงที่มาของเงินทุนจากแหลงอื่น อาทิ  เงินกูยืม และ/หรือ เงินที่ไดรับ
จากการจําหนายไปของเงินลงทุนในบริษัทยอย เปนตน เพ่ือใหบริษัทฯมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขของ
หนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งอาจมีความเส่ียงทําใหระยะเวลาในการไดรับใบอนุญาตและการ
รับรูรายไดของบริษัทฯลาชาออกไปจากที่คาดการณ  

(ข) ภายในป 2565 บริษัทยอยทางออมที่จะดําเนินธุรกิจใหบริการดานหลักทรัพยนั้นคาดการณวาจะสามารถดําเนิน
ธุรกิจได ซึ่งบริษัทฯ คาดการณวาจะจัดสรรเงินทุนเปนจํานวนไมเกิน 40 ลานบาท เพ่ือสํารองไวใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทยอยทางออมเม่ือมีการเร่ิมดําเนินธุรกิจ รวมถึงเพิ่มสภาพคลองทางเงินใหกลุมบริษัทฯ 
และรองรับการดําเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเก่ียวเนื่อง และ/หรือบริษัทยอย โดยจะมีการจัดสรรเงินทุน
จํานวนดังกลาว ภายในป 2565 อยางไรก็ตามจํานวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาท่ีจัดสรรสามารถ
ปรับเปล่ียนไดตามสถาณการณของการดําเนินงานและความเหมาะสม  

(ค) บริษัทฯ คาดการณวาจะจัดสรรเงินทุนเปนจํานวนไมเกิน 25 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนเพื่อรองรับการ
ลงทุนสําหรับการขยายตัวของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง และการตอยอดธุรกิจอื่นใดใน
อนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดรวมถึงผลตอบแทนที่เหมาะสม
อีกทั้งยัง เพ่ือชวยสงเสริมใหบริษัทฯ มีศักยภาพในการสรางความม่ันคงและเสถียรภาพสําหรับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการลดความเส่ียงของธุรกิจปจจุบัน
ของบริษัทท่ีพึ่งพิงจากความสามารถของบุคลากรเปนหลักตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
วางแผนเพื่อดําเนินธุรกิจดังกลาวในขั้นตอนตอไป ซึ่งจะมีการจัดสรรเงินทุนจํานวนดังกลาว ภายในป 2565 
อยางไรก็ตามจํานวนเงินท่ีจัดสรรและระยะเวลาท่ีจัดสรรสามารถปรับเปล่ียนไดตามสถาณการณของการ
ดําเนินงานและความเหมาะสม  

3.2  แผนการใชเงิน 

 บริษัทฯ มีแผนการในการนําเงินที่ไดรับจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินกิจการของกลุมบริษัทฯ รวมถึงการนําไปขยายธุรกิจที่
เก่ียวของ ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง หรือธุรกิจท่ีมีสินทรัพยภาวรเพิ่มเติมตามแผนธุรกิจของบริษัทฯเพื่อชวยสงเสริมใหบริษัท
ฯ มีศักยภาพในการสรางความม่ันคงและเสถียรภาพสําหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในระยะ
ยาว โดยระยะเวลาของการใชเงินได เปนไปตามที่ไดระบุไวในขอ 3.1 “วัตถุประสงค” 
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ทั้งนี้ หากการเพ่ิมทุนโดยการเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ไมไดรับการอนุมัติจากผู
ถือหุน ทางบริษัทฯ จะยังคงดําเนินการเพิ่มทุนในบริษัทยอย โดยพิจารณาแหลงเงินทุนอื่น อาทิ แหลงเงินทุนจาก
การจําหนายไปซึ่งหุนสามัญ และสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด และ/หรือเงินกูยืม 
เพื่อใหสามารถดําเนินการเปนไปตามแผนที่ทางบริษัทฯ กําหนดไว อยางไรก็ตาม ระยะเวลาของการใชเงินอาจ
ขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกและ/หรือหนวยงานตางๆที่เก่ียวของซ่ึงอาจสงผลใหเกิดความลาชาในแผนธุรกิจดวยหาก
บริษัทยอยทางออมไดรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยลาชากวาที่คาดไว  

4 ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไมสามารถดําเนินโครงการไดสําเร็จและความเส่ียงจาก
การดําเนินโครงการ 

ในกรณีที่บริษัทยอยทางออมของบรษัทฯ ไดแก บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด และบริษัท ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล 
จํากัด ไมสามารถดําเนินการเปดใหบริการและสรางรายไดไดตามแผนที่วางไว เน่ืองจากความเส่ียงจากความลาชา
ในสวนงานตาง อาทิ ความลาชาในการไดรับใบอนุญาต และ/หรือ ความลาชาในการพัฒนาโครงการ ซ่ึงจะสงผลให 
ณ ขณะน้ัน บริษัทฯ มีความสามารถในการสรางรายได รวมถึงความหลากหลายทางธุรกิจลดลงอีกทั้งยัง ทําใหเสีย
งบประมาณและเวลารวมไปถึงทรัพยากรบุคคลที่สามารถนําไปศึกษาธุรกิจรูปแบบอื่น อยางไรก็ตาม ทางบริษัทฯ 
ไดติดตามความคืบหนาในการย่ืนขอรับใบอนุญาตควบคูไปกับการพัฒนาโครงการเพ่ือใหโครงการสามารถ
ดําเนินการใหลุลวงไปไดตามแผนที่ทางบริษัทฯ กําหนดไว 

5. ผลกระทบตอผูถือหุนเดิมจากการเสนอขายหุนเพ่ิมทุน กรณีจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) 

5.1  ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ (Control Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยไดรับหุน
เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ครบตามจํานวน จะเกิด Control Dilution 
ตอผูถือหุนเดิมตามรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้ 

Control Dilution = Qe / (Qo + Qe) 
โดยที่ Qo = จํานวนหุนชําระแลวที่มีอยูเดิม ซึ่งเทากับ 75,650,197,684 หุน 
Qe = จํานวนหุนใหมที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด ซึ่งเทากับ 30,000,000,000 หุน 
การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution)  
 = 30,000,000,000/(75,650,197,684  + 30,000,000,000) 
 = รอยละ 28.40 

5.2 ผลกระทบดานราคา (Price Dilution)  

ภายหลังการออกและเสนอขายหุนสามัญท่ีเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาเสนอ
ขายที่ 0.018 บาทตอหุน ผลกระทบดานราคา มีรายละเอียดการคํานวณดังนี้ 

Price Dilution = (Po - PE) / Po 
โดยที่ PE = (PoQo + PeQe) / (Qo+Qe) 
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Po = ราคาตลาด (ราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลังไมนอย
กวา 7 วันทําการติดตอกัน แตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกัน กอนประชุมคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 9 กันยายน 
2564) ซึ่งเทากับ 0.020 บาท ตอหุน (กลาวคือ ระหวางวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564) 
Pe = ราคาเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมใหแกบุคคลในวงจํากัด ซึ่งเทากับ 0.018 บาทตอหุน 
Qo = จํานวนหุนชําระแลวที่มีอยูเดิม ซึ่งเทากับ 75,650,197,684 หุน 
Qe = จํานวนหุนใหมที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด ซึ่งเทากับ 30,000,000,000 หุน 

การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) = (0.020 – 0.019) / 0.020  
   = รอยละ 2.81  

5.3 ผลกระทบดานกําไรตอหุนปรับลด (Earnings Per Share Dilution)  

ภายหลังการออกและเสนอขายหุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จะมีผลกระทบ
ตอสวนแบงกําไรตอหุน ซึ่งจะลดลงประมาณรอยละ 28.40 โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้ 

Earnings Per Share Dilution = (EPSo – EPSe) / EPSo 
โดยที่ EPSo = สวนแบงกําไรตอหุนกอนการเสนอขาย 
EPSe = สวนแบงกําไรตอหุนหลังการเสนอขาย 
การลดลงของกําไรตอหุน (Earnings Per Share Dilution) = (0.002 – 0.001) / 0.002 
          = รอยละ 28.40 
โดยสวนแบงกําไรตอหุนกอนการเสนอขายคํานวณจาก 
= กําไรสุทธิ / จํานวนหุนที่ชําระแลว 
= 152,338,443 / 75,650,197,648 
= 0.002 
โดยสวนแบงกําไรตอหุนหลังการเสนอขายคํานวณจาก 
= กําไรสุทธิ / (จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายทั้งหมดในคร้ังนี้) 
= 152,338,443 / (75,650,197,648 + 30,000,000,000) 
= 0.001 

 หมายเหตุ : สวนแบงกําไรตอหุนกอนการเสนอขายและหลังเสนอขาย คํานวณโดยใชกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัท
ใหญสําหรับระยะเวลา 12 เดือนลาสุด ต้ังแต 30 มิถุนายน 2563 – 30 มิถุนายน 2564 อางอิงจากงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ ที่ผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  

ทั้งนี้ เม่ือเปรียบเทียบประโยชนที่ผูถือหุนของบริษัทจะไดรับกับผลกระทบจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพ่ือออกและ
เสนอขายใหกับบุคคลในวงจํากัดตามรายละเอียดขางตนแลว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา การเสนอขายหุน
สามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดคร้ังน้ีจะสงผลใหบริษัทฯ มีแหลงเงินทุนเพียงพอใหแกบริษัทยอยทางออมท่ี
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการประเมินอัตรา
ผลตอบแทนเบื้องตนจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยทางออมหลังจากมีการดําเนินงานเปนระยะเวลา 3 ป จะมี
ผลตอบแทนภายในอยูที่รอยละ 20 – 25 อีกท้ังยังเพิ่มสภาพคลองและเปนเงินทุนหมุนเวียนใหกับบริษัทฯ เพื่อ
รองรับการดําเนินงาน การขยายธุรกิจหลัก ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง และการตอยอดธุรกิจในอนาคต  
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6. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพ่ิมทุน  

6.1 เหตุผลและความจําเปนของการเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาบริษัทฯ มีความจําเปนที่จะตองออกและเสนอขายหุนสามัญที่เสนอขายใหแก
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) เน่ืองจากบริษัทฯ ไดพิจารณาถึงแนวทางการเพ่ิมทุนหลายวิธี และพบวา
การเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุนสามัญใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) นั้นมีความแนนอนในเร่ือง
ของจํานวนเงินทุนท่ีจะไดรับและใชระยะเวลารวมไปถึงขั้นตอนนอยกวาการเพ่ิมทุนดวยวิธิอื่น บริษัทฯ ยังได
พิจารณาถึงความเปนไปไดและความม่ันคงของนักลงทุนท่ีจะมาเปนพันธมิตรทางธุรกิจแลวพบวานักลงทุนทั้ง 4 
รายมีความนาเชื่อถือเนื่องจากนักลงทุนทั้ง 4 รายมีประสบการณในการดําเนินธุรกิจในสาขาตางๆ เปนนักลงทุนที่
ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนหลายแหง และมีสถานภาพทางการเงินที่พรอมสําหรับสําหรับการชําระเงินเพิ่มทุน รวม
ไปถึงยังมีความสัมพันธอันดีกับบริษัทฯ และบุคลากรของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา การเพิ่ม
ทุนโดยการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดดังกลาว มีความเหมาะสมและจะชวยใหบริษัทฯ มีเงินทุนจากพันธมิตร
ทางธุรกิจท่ีมีความม่ันคงและนาเช่ือถือ ซึ่งสงผลใหความม่ันคงและความนาเช่ือถือของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นดวย  

บริษัทฯ จะนําเงินท่ีไดรับจากการออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนมาเปนแหลงเงินทุนใหกับบริษัทฯ (ก) เพื่อเปน
เงินทุนใหแก บริษัทยอยทางออมที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
ซึ่งอยูระหวางย่ืนขอรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ดังนั้น เพื่อใหบริษัทยอยทางออมของบริษัทฯ มี
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินการดังกลาว และเพื่อเตรียมความพรอมใหมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไข
ของหนวยงานกํากับดูแลตางๆ ที่เก่ียวของ (ข) เพ่ือเพิ่มสภาพคลองทางการเงิน และเปนแหลงเงินทุน และ/หรือ (ค) 
เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือรองรับการดําเนินงาน การขยายธุรกิจหลัก ธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง และการตอยอดธุรกิจ
ในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอย และเพ่ือชวยสงเสริมใหบริษัทฯ มีศักยภาพในการสรางความม่ันคงและ
เสถียรภาพสําหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในระยะยาว  ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกลาวจะสงผลดี
ตอบริษัทยอยทางออม และการเติบโตและเพ่ิมความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ โดยไมกระทบตอสภาพ
คลองทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงชวยใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดและมีสถานภาพทางการเงินและ
ฐานทุนที่ม่ันคง ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุนทุกราย  

6.2 ความเปนไปไดของแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน 

บริษัทฯ คาดวาจะดําเนินการออกและเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และจะไดรับเงิน
จากการเสนอขายหุนดังกลาวจํานวนประมาณ 540,000,000 บาท หากผูถือหุนที่ไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนทุก
รายชําระคาหุนเพิ่มทุนท่ีออกใหมทั้งหมดจนเต็มจํานวน ภายในมกราคม 2565 บริษัทฯ ไดมีการวางแผนในการ
จัดสรรเงินเพิ่มทุนดังกลาวออกเปน 3 จํานวน ตามที่ไดมีการระบุไวในขอ 3.1 “วัตถุประสงค” คณะกรรมการบริษัทฯ 
มีความเห็นตอแผนการใชเงินที่บริษัทฯ ไดทําการจัดสรรวามีความเหมาะสมดังนี้ 

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาแผนธุรกิจของบริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัด หรือบริษัทยอยทางออมที่
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบครบวงจร และธุรกิจตัวแทนสัญญาซ้ือขายลวงหนามีความชัดเจน ซึ่งอยู
ระหวางการดําเนินการ และยังสามารถดําเนินการไดตามแผนจนถึงปจจุบันซึ่งอยูระหวางขั้นตอนการย่ืน
ขอรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ โดยตามแผนท่ีไดวางไวบริษัทยอยทางออมจะไดรับใบอนุญาต
ในชวงไตรมาส 2 ป 2565 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกหรือหนวยงานที่เก่ียวของซึ่งอาจทําใหเกิดความ
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ลาชา อยางไรก็ดี ณ ปจจุบันบริษัทยอยทางออมยังสามารถดําเนินการไดตามกรอบเวลาท่ีวางไว ซึ่ง
จําเปนตองใชเงินทุนเพิ่มสภาพคลองใหมีความเพียงพอตอคาใชจายในการดําเนินงานซึ่งเปนชวงลงทุน
เร่ิมแรกที่อยในชวงสรางฐานลูกคา รวมไปถึงบริษัทยอยทางออมไดคํานึงถึงระยะเวลาของการย่ืนขอรับ
ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจกับหนวยงานกํากับดูแลตางๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งตองจําเปนใชเงินทุนในแตละ
ขั้นตอน อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดกําหนดชวงเวลาในการจัดสรรเงินทุนใหเปนไปตามแผนของบริษัทยอย
ทางออม เพื่อควบคุมการใชเงินของบริษัทยอยทางออม ใหเปนไปตามแผนที่วางไว ดังน้ันคณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงมีความเห็นวาแผนดังกลาวมีความเปนไปไดตามกรอบเวลาและเงินทุนดังกลาวมีความเพียงพอ
ในการดําเนินงานจากปจจุบันจนไปถึงเสร็จส้ินการย่ืนขอรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ  

(ข) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาการจัดสรรเงินทุนเพื่อสํารองไวใชเปนเงินหมุนเวียนของบริษัทฯ เพื่อ
เพ่ิมสภาพคลองทางการเงินเปนจํานวนไมเกิน 40 ลานบาทน้ันมีความเพียงพอและเปนไปได โดยเงินทุน
ดังกลาวนั้นสามารถนําไปใชในการดําเนินงานหากมีความเหตุจําเปนและเรงดวน โดยที่จะเปนการสราง
ความพรอมใหบริษัทฯ ดําเนินงานไดอยางราบร่ืน 

(ค) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาการจัดสรรเงินทุนเพื่อใชเปนเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนสําหรับการ
ขยายตัวของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง และการตอยอดธุรกิจอื่นใดในอนาคตของบริษัทฯ 
และบริษัทยอย เปนจํานวนไมเกิน 25 ลานบาทนั้นมีความเพียงพอและเปนไปได เน่ืองจากบริษัทฯ มีความ
ตองการในการเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซึ่งเงินทุนจํานวนน้ีจะสงเสริมการขยายตัวของธุรกิจท่ีมี
อยูในปจจุบัน และสรางความม่ันใจใหกับผูถือหุนและนักลงทุนวาธุรกิจปจจุบันจะสามารถสราง
ผลตอบแทนที่ดีขึ้นได 

6.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุน และการลงทุนที่จะ
ดําเนินการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา การเพ่ิมทุนจดทะเบียนคร้ังนี้มีความเหมาะสม เน่ืองจากเหตุผลดังตอไปนี้ 
(ก) เงินทุนที่ไดจากการเพิ่มทุนจํานวน 540,000,000 บาท มีความเพียงพอตามวัตถุประสงคในการใชเงินที่ได

ระบุไวในขอ 3.1 “วัตถุประสงค” ซึ่งจํานวนเงินดังกลาวเปนจํานวนเงินท่ีทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอย
ทางออมดําเนินการไดตามแผนที่วางไวในปจจุบัน อยางไรก็ตามบริษัทยอยทางออมซึ่งประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยแบบครบวงจร และธุรกิจตัวแทนสัญญาซ้ือขายลวงหนาซึ่งมีความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ
และพื้นที่การใหบริการกับลูกคา อีกทั้งยังเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจดานการเงินหากไดรับ
ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพยแลว จึงมีความเปนไปไดที่การดําเนินธุรกิจในอนาคตจะทําให
บริษัทฯมีตองการเงินลงทุนเพื่อพัฒนาและตอยอดเพิ่มเติม เพื่อการบริการที่ดีขึ้น ในสวนน้ีบริษัทฯ 
พิจารณาแหลงเงินทุนท่ีไดจากการจําหนายไปซึ่งหุนสามัญ และสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของบริษัท เว็ลธ 
เวนเจอรส จํากัด หรือเงินกูยืมตอไปในอนาคต 

(ข) ชวยใหบริษัทสามารถมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขของหนวยงานกํากับดูแลตางๆ ที่เก่ียวของ ในการขอ
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ของบริษัทยอยทางออมของบริษัทฯ 
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(ค) ชวยใหบริษัทฯ สามารถลงทุนเพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังกลุมธุรกิจประเภทอื่น 
เพื่อเพิ่มมูลคาและลดความเส่ียงของธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเปนการสรางความม่ันคงและเสถียรภาพ
สําหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว 

(ง) สงผลใหบริษัทฯ มีโครงสรางทางการเงินที่ดีขึ้น เพราะมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุน (D/E Ratio) ที่ดีขึ้นซึ่งเปน
การชวยเพ่ิมความสามารถในการกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยในอนาคตได 

(จ) เพื่อใหบริษัทฯ มีความยืดหยุนทางการเงินในการดําเนินโครงการในอนาคต  

(ฉ) เพื่อสํารองไวใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

6.4 ความเหมาะสมของราคาหุนที่ออกใหมซึ่งบริษัทฯ จะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) และที่มาของการกําหนดราคาเสนอขาย 

บริษัทฯ พิจารณาใชวิธีมูลคาหุนตามราคาตลาดในการกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากวิธีการประเมิน
ดังกลาวเปนวิธีที่นักลงทุนเขาใจงายและสะทอนมูลคาหุนของบริษัทฯ ที่ซื้อขายกันบนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยอยางแทจริง นอกจากน้ันบริษัทฯ มีความจําเปนท่ีจะจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อนําไปขยายธุรกิจตามนโยบายท่ี
กลาวไปในขางตน บริษัทฯ จึงมีความจําเปนท่ีจะกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีจูงใจใหนักลงทุนเขาลงทุน 
คณะกรรมการของบริษัทจึงมีความเห็นวา ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลในวงจํากัดท่ี 
ราคาหุนละ 0.018 บาท ซึ่งเปนราคาท่ีมีสวนลดรอยละ 10 จากราคาตลาดซ่ึงคํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถวง น้ําหนัก
ของหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่ที่ประชุม 
(คณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 10/2564 ซึ่งมีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ ออก
และเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ระหวางวันท่ี 17 มกราคม 2565 ถึง 28 มกราคม 2565) โดย
คณะกรรมการไดพิจารณาถึงผลประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทฯ แลว และเห็นวาการกําหนดสวนลดจากราคาตลาด
ในอัตราดังกลาวนั้นมีความเหมาะสม เพราะเปนอัตราสวนลดที่ตํ่ากวารอยละ 10 เม่ือเทียบกับราคาตลาด  

6.5 ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อัน
เนื่องมาจากการเพ่ิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงิน 

หากบริษัทฯ สามารถออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีไดทั้งจํานวน จะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงทาง
การเงินของบริษัทฯ อันสงผลใหบริษัทฯ สามารถนําเงินดังกลาวมาไปดําเนินการใหบริษัทยอยทางออมของบริษัทที่
อยูระหวางการย่ืนขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขของหนวยงานกํากับ
ดูแลตาง ๆ ที่เก่ียวของ อีกทั้งยังสามารถขยายการลงทุนของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจใหม เพื่อสรางรายไดที่ม่ันคงและ
แนนอนสําหรับบริษัทฯ ในอนาคต  

6.6 ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและดําเนินการตามแผนการใชเงิน
ลงทุน 
การออกและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดในคร้ังน้ีจะทําใหบริษัทฯ สามารถระดมทุนไดภายใน
ระยะเวลาอันส้ัน และทําใหบริษัทฯ มีเงินหมุนเวียนเพียงพอเพ่ือที่จะชวยเพ่ิมสภาพคลองทางการเงินใหกับบริษัทฯ 
และเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ ตามที่ระบุไวในขอ 3.1 “วัตถุประสงค” และสามารถรองรับการ
ขยายธุรกิจซ่ึงจะสงผลดีตอการเติบโตของบริษัทฯ ไดซึ่งคาดวาจะสงผลในแงบวกตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการประเมินอัตราผลตอบแทน
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เบ้ืองตนจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยทางออมหลังจากมีการดําเนินงานเปนระยะเวลา 3 ป จะมีผลตอบแทน
ภายในอยูที่รอยละ 20 – 25   

7. คํารับรองของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดดําเนินการพิจารณาและตรวจสอบขอมูลของผูลงทุนดวยความระมัดระวังและมีความเห็น
วาบุคคลดังกลาวเปนผูมีศักยภาพในการลงทุนเนื่องจาก 2 ใน 4 ของนักลงทุนเปนผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ และนัก
ลงทุนทั้ง 4 รายมีการประกอบธุรกิจที่มีความม่ันคงและนาเช่ือถือตามที่ไดระบุไวในขอ 2 ซึ่งสามารถลงทุนในบริษัท
ฯ ไดจริง ทั้งนี้การเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัดคร้ังนี้มีความเหมาะสมเน่ืองจากมี
ความแนนอนในเร่ืองของจํานวนเงินทุนที่จะไดรับและใชระยะเวลารวมไปถึงขั้นตอนนอยกวาการเพ่ิมทุนดวยวิธิอื่น 
จะทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอยทางออมดําเนินธุรกิจตามแผนท่ีไดวางไวอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ผูถือหุน ทั้งนี้ บุคคลในวงจํากัดท้ัง 4 ราย จะไมมีสวนรวมในการเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 

8. คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพ่ิมทุน 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ ขอบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ ในเร่ืองท่ี
เก่ียวกับการเพ่ิมทุน โดยกระทําการ หรือละเวนการกระทําการใดอันเปนการไมปฏิบัติตามหนาที่ดังกลาวและ
กอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกคาสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได แตหากบริษัทฯ 
ไมเรียกรองคาสินไหมทดแทนดังกลาว ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดจะแจงใหบริษัทฯ ดําเนินการเรียกรองได และหากบริษัทฯ ไมดําเนินการตามที่ผูถือหุนแจง ผูถือหุนน้ัน ๆ 
สามารถฟองเรียกรองคาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทฯ ไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทําการ หรือละเวนกระทําการ
ใดของกรรมการ อันเปนการไมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ ในเร่ืองท่ี
เก่ียวกับการเพ่ิมทุนนั้นเปนเหตุใหกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของไดประโยชนไปโดยมิชอบ บริษัทฯ 
อาจฟองเรียกใหกรรมการรับผิดชอบในการสงคืนประโยชนดังกลาวแกบริษัทฯ ได หรือผูถือหุนซึ่งถือหุนและมีสิทธิ
ออกเสียงรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจงใหบริษัทฯ ดําเนินการ
ดังกลาวได ซึ่งหากบริษัทฯ ไมดําเนินการตามท่ีผูถือหุนแจงภายใน 1 เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจง ผูถือหุนดังกลาว
สามารถใชสิทธิฟองเรียกคืนประโยชนจากรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ไดตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหแตงตั้งเปนกรรมการใหม 
 
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ 
 
 

 
 

 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาววราภรณ สุพฤกษาสกุล

ประเภทกรรมการ : กรรมการ 

ตําแหนง :  กรรมการ 

อายุ :  54 ป 

คุณวุฒิการศึกษา  : ปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกจิ สาขาธรุกจิการเงนิ 
   มหาวทิยาลัยบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

 :  ปริญญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร สาขาเศรษฐศาสตร 
   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

การอบรมจาก IOD : -

ประสบการณทํางานปจจบุัน :  กรรมการผูจัดการ บรษิัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จาํกัด (มหาชน) 

 : ประธานกรรมการ บลน. ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จํากัด 

 อดีต : ผูอํานวยการอาวโุส ฝายบริหารจัดการกองทุน บลจ. โซลาริส 

  : ผูอํานวยการอาวโุส สายงานจัดการกองทุน บลจ. แลนดแอนดเฮาส

  : ผูจัดการฝายจัดการลงทุน  บลจ. ทองคํา แอสเซท 

  : ผูอํานวยการสายงานการจัดการลงทุน บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรนิซิเพิล

  : ผูชวยผูอาํนวยการสายงานจัดการลงทุน ธนาคาร ไทยธนาคาร จาํกัด (มหาชน)

  : เจาหนาที่อาวุโส ฝายบริหารเงิน บงล. ธนสาม จํากัด (มหาชน)

  :  เจาหนาที่อาวุโส ฝายวิเคราะหหลักทรัพย บงล. ธนสยาม จาํกัด (มหาชน) 

  : เจาหนาที่อาวุโส ฝายวิเคราะหหลักทรัพย บงล. นครหลวง เครดิต จาํกัด 
(มหาชน)  

  : ผูชวยนักวิจัย ฝายวิเคราะหการลงทุน ธนาคาร นครหลวงไทย จาํกัด(มหาชน)

  : ผูชวยนักวิจัย ฝายวิจัยเศรษฐกิจ บรรษัทเงินทนุอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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 ช่ือ – นามสกุล : นางภาวลนิ มาสะกี

ประเภทกรรมการ : กรรมการ 

ตําแหนง :  กรรมการ 

อายุ :  41  ป 

คุณวุฒิการศึกษา  :  Fluid Sampling Course /EUROPEAN LEARNING  
CENTER (เมลุน ประเทศฝรัง่เศส) 

 :   Well Testing Engineer Course / EUROPEAN 
LEARNING CENTER (เมลุน ประเทศฝรั่งเศส) 

 :  ภาษาจีนแมนดารนิ SHANGHAI JIAOTONG UNIVERTY

 :  ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตรปโตรเลียม TAXAS  A&M    
UNIVERSITY (COLLEGE STATION, USA)  

 :  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรเคมีอุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง 

การอบรมจาก IOD : -

ประสบการณทํางานปจจบุัน : กรรมการและกรรมการผูจัดการ บรษิัท ลิเบอเรเตอร  จาํกัด

 : ผูอํานวยการชุมชน บรษิทั แนท บิสสเินส คอนเน็คท จาํกัด

 : ที่ปรึกษาดานเทคนิค บรษิัท อควา คอรปอเรชั่น จาํกัด    
(มหาชน) 

อดีต : หัวหนาฝายพัฒนาธรุกิจ /CMO บริษัท สยามสแควร
เทคโนโลยี จํากัด 

 : ผูรวมกอต้ัง CMO บรษิัท ไวท เลเบิลส จาํกัด 

 : ผูชวยผูบริหาร กระทรวงพลงังาน 

 :  ผูทดสอบและประสานงาน  JOINT OILFIELD SERVICE 
SOLUTION (เมืองมาคาเอะ ประเทศบราซิล) 

 : WELL SERVICE ENGINEER บรษิัท ปตท.สาํรวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 : WELL TESTING AND COMPLETION COORDINATOR / 
JOINT OILFIELD SERVICE SOLUTION (เมืองมาคาเอะ 
ประเทศบราซิล) 

 :  WELL TESTING FIELD ENGINEER / SCHLUMBERGER

 : GRADUATE RESEARCH  ASSISTANT /TAXAS A&M 
UNIVERSITY 
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ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 
เกีย่วกบัรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์

 

(ประกอบการพจิารณาวาระที ่7 ของการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564) 
 

 

ของ 
 

 

 
 
 

บรษิทั นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 
 

 
 

บรษิทั แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั 
 
 

 
 

 

17 พฤศจกิายน 2564 
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wanida
Rectangle



 

ที ่122/2564 

 

วนัที ่17 พฤศจกิายน 2564 

 

เรือ่ง ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกับรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิท นวิส ์ เน็ตเวริค์ 

คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

เรยีน ผูถ้อืหุน้ 

 บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ: 1) ภาพรวมการประกอบธรุกจิ และผลการด าเนนิงานของบรษัิท เว็ลธ ์ เวนเจอรส์ จ ากดั ซึง่เป็น

สนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไป 

ภาพรวมการประกอบธรุกจิและผลการด าเนนิงานของบรษัิท นวิส ์ เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด 

(มหาชน) อยูใ่นขอ้ 5 ของสารสนเทศเกีย่วกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์บัญช ี2 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 

6) ของบรษัิทฯ ทีแ่นบมากบัหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี ้

 

อา้งถงึ: 1) มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่11/2564 ซึง่

ประชมุเมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2564 

2) สารสนเทศเกีย่วกับรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด 

(มหาชน) ลงวนัที ่30 กนัยายน 2564 และฉบบัแกไ้ข 

3) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของบรษัิท นวิส ์ เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด 

(มหาชน) สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 – 2563 

4) งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตของบรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด 

(มหาชน) ส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 – 2563 และงบการเงนิทีส่อบทาน

แลว้ ส าหรับงวด 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2564 

5) งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตของบรษัิท เว็ลธ ์ เวนเจอรส์ จ ากัด ส าหรับ

งวด 12 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 – 2563 และงบการเงนิภายในทีจ่ัดท าโดยผูบ้รหิาร 

ส าหรับงวด 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2564 

6) บนัทกึความเขา้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกับธรุกรรมการลงทนุในบรษัิท เว็ลธ ์เวนเจอรส์ จ ากดั เพือ่ก าหนด

รายละเอยีดเบือ้งตน้ของการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะขาย และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื 

ระหวา่งบรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) กบันายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์ฉบับลง

วนัที ่29 กนัยายน 2564 

7) ร่างสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูข้องบรษัิท เว็ลธ ์ เวนเจอรส์ จ ากดั ระหวา่ง

บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) กบันายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์ 

8) สญัญากูย้มืเงนิระหวา่งบรษัิท เว็ลธ ์เวนเจอรส์ จ ากดั และบรษัิท Cleveland Universe Limited ลง

วนัที ่ 20 พฤษภาคม 2563 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และสญัญาโอนสทิธเิรยีกรอ้งระหวา่ง

บรษัิทฯ และบรษัิท Cleveland Universe Limited ลงวนัที ่29 ธันวาคม 2563 
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9) สญัญาเชา่ทีด่นิเพือ่ด าเนนิการจัดหาผลประโยชน์ทีบ่รเิวณย่านสถานมีักกะสนั เลขทีส่ญัญา 

907538126 ลงวนัที ่4 กมุภาพันธ ์2554 ระหวา่งการรถไฟแหง่ประเทศไทย และบรษัิท เว็ลธ ์เวน

เจอรส์ จ ากดั และบนัทกึตอ่ทา้ยสญัญาเชา่ทีด่นิ เพือ่ด าเนนิการจัดหาผลประโยชนท์ีบ่รเิวณยา่น

สถานมีักกะสนั ครัง้ที ่1 เลขทีส่ญัญา 907540171 ลงวนัที ่17 กมุภาพันธ ์2554 และครัง้ที ่2 เลขที่

สญัญา 907580020 ลงวนัที ่3 เมษายน 2558 ระหวา่งการรถไฟแหง่ประเทศไทย และบรษัิท เว็ลธ ์

เวนเจอรส์ จ ากดั 

10) รายงานการประเมนิมลูคา่สทิธกิารเชา่และทรัพยส์นิของบรษัิท เว็ลธ ์เวนเจอรส์ จ ากดั โดยบรษัิท 

ทรทีร ีแอพไพรซลั จ ากดั เลขที ่TT-2021-09-015-TT-HO-OTR ลงวนัที ่29 กนัยายน 2564 โดย

มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ทราบมลูคา่ตลาดปัจจบุนัของทรัพยส์นิและเพือ่วตัถุประสงคส์าธารณะ 

11) หนังสอืรับรอง หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้มูล และเอกสารอืน่ๆ ตลอดจนการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและ

เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งของบรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิท เว็ลธ ์เวน

เจอรส์ จ ากัด 

 

Disclaimers: 1) ผลการศกึษาของบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด (“ทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระ” หรือ 

“CapAd”) ในรายงานฉบับนี้ อยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลและสมมตฐิานที่ไดรั้บจากผูบ้ริหารของ

บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และขอ้มลูทีเ่ปิดเผยแกส่าธารณะ ในเว็บไซต์

ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) และ

เว็บไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (www.set.or.th) 

2) ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจะไมรั่บผดิชอบตอ่ผลก าไรหรอืขาดทนุ และผลกระทบตา่งๆ อันเกดิ

จากการท ารายการในครัง้นี ้

3) ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระท าการศกึษาโดยใชค้วามรู ้ ความสามารถ และความระมัดระวงั โดยตัง้

มั่นอยูบ่นพืน้ฐานเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 

4) ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาและใหค้วามเห็น ภายใตส้ถานการณ์และขอ้มูลทีส่ามารถ

รับรูไ้ดใ้นปัจจบุนั หากสถานการณ์และขอ้มลูมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนัียส าคัญ อาจสง่ผลกระทบ

ตอ่ผลการศกึษาของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระได ้

 

ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ” หรอื “NEWS”) 

ครัง้ที ่11/2564 เมือ่วนัที ่30 กันยายน 2564 ไดม้มีตอินุมัตใิหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ของ

บรษัิทฯ ซึง่จะจัดขึน้ในวนัที ่ 14 ธันวาคม 2564 เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของบรษัิท 

เว็ลธ ์ เวนเจอรส์ จ ากดั (“WV”) และโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้เงนิใหกู้ย้มืที ่ WV มอียูต่อ่บรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้ง

จา่ย1 ในมลูคา่รวมทัง้ส ิน้ประมาณ 575 ลา้นบาท ใหแ้กน่ายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์("ผูจ้ะซือ้") ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ของ WV และมไิดเ้ป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักับบรษัิทฯ  

ทัง้นี ้รายละเอยีดเกีย่วกับทรัพยส์นิทีบ่รษัิทฯ จะจ าหน่ายใหแ้กผู่จ้ะซือ้มดีงัตอ่ไปนี้ 

1 ตามสญัญากูย้มืเงนิระหวา่ง WV (ในฐานะผูกู้)้ และบรษัิท Cleveland Universe Limited (ในฐานะผูใ้หกู้)้ ลงวนัที ่20 พฤษภาคม 2563 (รวมทัง้

ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และสญัญาโอนสทิธเิรยีกรอ้งระหวา่งบรษัิทฯ (ในฐานะผูร้ับโอนสทิธ)ิ และบรษัิท Cleveland Universe Limited (ในฐานะ

ผูโ้อนสทิธ)ิ ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2563 เกีย่วกบัการโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามหนีเ้งนิกูต้ามสญัญากูย้มืเงนิ ลงวนัที ่20 พฤษภาคม 2563 ขา้งตน้ (รวม

เรยีกวา่ “สญัญากูย้มืเงนิของ WV”)  
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หุน้สามัญของ WV ซึง่ประกอบธรุกจิโรงแรมระดับ 4 ดาว จ านวน 180 หอ้ง ภายใตช้ือ่ “โรงแรมเมอรเ์คยีว 

กรุงเทพ มักกะสนั” (“โรงแรมฯ”) จ านวน 1,800,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของทนุ

จดทะเบยีนและช าระแลว้ของ WV ในราคาหุน้ละ 240.22 บาท คดิเป็นมูลคา่ทัง้ส ิน้ 432,395,882.30 บาท 

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ WV โดยบรษัิทฯ จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่

WV มอียูต่อ่บรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ย ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ (Completion Date) โดยมมีลูคา่

ขายรวมประมาณ 142,604,117.70 บาท ประกอบดว้ย (1) สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื จ านวน 138,450,599.71 

บาท และ (2) ดอกเบีย้คงคา้งประมาณ 4,153,517.99 บาท ซึง่ค านวณตัง้แตว่นัที ่29 ธันวาคม 2563 (วนัทีรั่บโอน

หนี)้ ถงึวนัที ่29 ธันวาคม 2564 (วนัทีค่าดวา่จะท ารายการแลว้เสร็จ)  

ทัง้นี ้ ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2564 หนีเ้งนิใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คงคา้งของ WV ทีม่อียูต่อ่บรษัิทฯ มมีลูคา่

ประมาณ 141,591,342.07 บาท และหากค านวณถงึ ณ วนัที ่ 29 ธันวาคม 2564 จะมมีลูคา่ประมาณ 

142,604,117.70 บาท 

 ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้บรษัิทฯ จะมไิดม้กีารลงทนุใน WV ซีง่เป็นบรษัิทร่วมทีด่ าเนนิธรุกจิ

โรงแรมอกีตอ่ไป รวมทัง้จะไม่มเีงนิใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คงคา้งแก ่WV และภาระค ้าประกันเงนิกูย้มืตามสญัญากูเ้งนิ

กบัสถาบนัการเงนิใหแ้ก ่WV2 อกีตอ่ไปเชน่กนั แตอ่ยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ยังคงมขีอ้ผกูพันตามเงือ่นไขในสัญญาซือ้

ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูร้ะหวา่งบรษัิทฯ กบัผูจ้ะซือ้ ซึง่บรษัิทฯ ยังคงมภีาระผูกพันในวงเงนิไมเ่กนิราคา

ซือ้ขายหุน้และการโอนสทิธเิรียกรอ้งในหนี้เงนิใหกู้ย้มืพรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่ายทัง้หมดซึง่ไม่เกนิ 575 ลา้นบาท แต่

บริษัทฯ จะสามารถเรียกรอ้งความเสียหายไดอ้ีกทอดหนึ่ง (Back-to-Back Warranty) จากบริษัท Cleveland 

Universe Limited (ผูข้ายหุน้ WV ใหแ้ก่บรษัิทฯ ในเดอืนธันวาคม 2563) ในวงเงนิไม่เกนิ 560 ลา้นบาท ดังนัน้ 

บรษัิทฯ ยังคงรับภาระสทุธสิงูสดุคอื 15 ลา้นบาท3 

 

พรอ้มกนันี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่11/2564 ไดม้มีตอินุมัตกิารเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้และ

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ ระหวา่งบรษัิทฯ ในฐานะผูข้าย และนายธรรศพลฐ ์ แบเลเว็ลด ์ ในฐานะผูซ้ ือ้ และ/หรอื 

เอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง ส าหรับการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ส าหรับ (ก) หุน้สามัญของ WV รอ้ยละ 40 ของจ านวน

หุน้ทัง้หมดใน WV และ (ข) สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ WV ตามสญัญากูย้มืเงนิระหวา่ง WV (ในฐานะผูกู้)้ 

และบรษัิท Cleveland Universe Limited (ในฐานะผูใ้หกู้)้ ลงวนัที ่ 20 พฤษภาคม 2563 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ข

เพิม่เตมิ) และสญัญาโอนสทิธเิรยีกรอ้งระหวา่งบรษัิทฯ (ในฐานะผูรั้บโอนสทิธ)ิ และบรษัิท Cleveland Universe 

Limited (ในฐานะผูโ้อนสทิธ)ิ ลงวนัที ่29 ธันวาคม 2563 ส าหรับการโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามหนีเ้งนิกูต้ามสญัญากูย้มื

เงนิ ลงวนัที ่20 พฤษภาคม 2563 ขา้งตน้ (รวมเรยีกวา่ “สญัญากูย้มืเงนิของ WV”)  

ซึง่การโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามหนีเ้งนิกูร้ะหวา่งบรษัิทฯ และบรษัิท Cleveland Universe Limited นัน้ สบื

เนือ่งมาจากธรุกรรมการไดม้าซึง่สนิทรัพยส์ าหรับหุน้สามัญและสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูข้อง WV ทีไ่ดรั้บอนุมัตจิาก

มตทิีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ของบรษัิทฯ เมือ่วันที ่24 กรกฎาคม 2563 ระหวา่งบรษัิทฯ ในฐานะผูซ้ ือ้ 

และบรษัิท Cleveland Universe Limited ในฐานะผูข้าย ทัง้นี ้ หลงัจากการซือ้หุน้และรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้

เงนิกูม้าจากผูข้ายเดมินัน้ บรษัิทฯ และ WV ไม่ไดเ้ขา้ท าสญัญากูย้มืเงนิเพิม่เตมิอกี4  

2 บรษัิทฯ จ าน าหุน้ทัง้หมดทีถ่อืใน WV จ านวน 1,800,000 หุน้ เพือ่เป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืใหแ้กส่ถาบนัการเงนิ 

3 รายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่1 ขอ้ 1.4 และสว่นที ่2 ขอ้ 2.2 (1) ของรายงานฉบบันี ้

4 โดยเมือ่เงือ่นไขบงัคบักอ่นครบถว้น และ ณ วนัทีก่ารซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ ตามทีร่ะบใุนสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ นาย 

ธรรศพลฐ ์ แบเลเว็ลด ์ จะช าระราคาซือ้ขายดงักลา่วใหแ้กบ่รษัิทฯ ครบเต็มจ านวน และเมือ่ธรุกรรมการจ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นินีเ้สร็จสมบรูณ์ 
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โดยเมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2564 บรษัิทฯ และผูจ้ะซือ้ ไดเ้ขา้ท าบนัทกึความเขา้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกบัธรุกรรม

การลงทนุใน WV เพือ่ก าหนดรายละเอยีดเบือ้งตน้ของการซือ้ขายหุน้ WV และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิให ้

กูย้มื (“บนัทกึความเขา้ใจเบือ้งตน้ฯ”) ซึง่จะเขา้ท าธรุกรรมการลงทนุใน WV ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที ่ 31 ธันวาคม 

2564 หรอืวนัอืน่ใดทีคู่ส่ญัญาไดต้กลงกนัเป็นลายลกัษณ์อักษร (หรอืเรยีกวา่ “วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์” หรอื 

Completion Date) 

ทัง้นี ้ การเขา้ท ารายการดงักลา่วถอืเป็นการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ ทจ. 20/2551 เรือ่ง หลักเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นัียส าคัญทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการ

ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผย

ขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 และทีไ่ดแ้กไ้ข

เพิม่เตมิ (“ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดรายการสงูสดุเทา่กบัรอ้ยละ 67.60 ตามเกณฑม์ลูคา่

รวมสิง่ตอบแทน อา้งองิจากงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้ของบรษัิทฯ ส าหรับงวด 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 

2564 และเมือ่รวมกับรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทฯ ทีเ่กดิขึน้ยอ้นหลงั 6 เดอืนกอ่นวนัทีค่ณะกรรมการ

บรษัิทฯ จะมมีตอินุมัตใิหบ้รษัิทฯ เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมัตกิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ซึง่เทา่กับ 

รอ้ยละ 11.18 แลว้ จะมขีนาดรายการสงูสดุรวมเทา่กับรอ้ยละ 78.78 ตามเกณฑม์ลูคา่รวมสิง่ตอบแทน ซึง่เขา้ขา่ย

เป็นรายการประเภทที ่ 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป กลา่วคอื เป็นการตกลงเขา้ท ารายการระหวา่ง

บรษัิทจดทะเบยีนหรอืบรษัิทย่อย กับบรษัิทจดทะเบยีนอืน่หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ โดยมมีูลคา่ของ

รายการเทา่กบัรอ้ยละ 50 หรอืสงูกวา่ 

ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมหีนา้ทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศ เกีย่วกับการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์

ดงักลา่วตอ่ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) แตง่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่แสดง

ความเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนขออนุมัตกิารเขา้ท ารายการดังกลา่วตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ โดยตอ้งไดรั้บ

คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดย

ไมนั่บสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

 

บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากัด เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (“ทีป่รกึษา

ทางการเงนิอสิระ” หรอื “CapAd”) เพือ่ใหค้วามเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้เกีย่วกับความสมเหตสุมผล และความเหมาะสมของ

ราคาและเงือ่นไขของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์

ทัง้นี ้ CapAd ไดศ้กึษาขอ้มูลในสารสนเทศเกีย่วกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทฯ รวมถงึ

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและฝ่ายจัดการของบรษัิทฯ รวมทัง้เอกสารทีไ่ดรั้บจากบรษัิทฯ เชน่ งบการเงนิ 

แผนการด าเนนิธรุกจิ ประมาณการทางการเงนิ รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิ บนัทกึขอ้ตกลงเบือ้งตน้ฯ สญัญา

เงนิกู ้สญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้และเอกสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ารายการ รวมทัง้ขอ้มูลที่

เผยแพร่ตอ่สาธารณะทัว่ไป ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยในเว็บไซตข์องตลาดหลักทรัพยฯ์ ส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และขอ้มูลทางการเงนิจากเว็บไซตต์า่งๆ เป็นตน้ เพือ่

พจิารณาใหค้วามเห็นตอ่การท ารายการดงักลา่ว 

ความเห็นของ CapAd ในรายงานฉบับนี้ตัง้อยู่บนสมมตฐิานว่า ขอ้มูลและเอกสารดังกล่าวเป็นขอ้มูลที่

ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิและสมบูรณ์ตามทีผู่บ้รหิารของบรษัิทฯ จัดเตรียมใหก้ับทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ทัง้นี้ 

บรษัิทฯ จะยตุกิารเป็นผูถ้อืหุน้และผูใ้หกู้ใ้น WV ซึง่บรษัิทฯ คาดวา่ธรุกรรมการซือ้ขายจะแลว้เสร็จภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 หรอืวนัอืน่ใดที่

คูส่ญัญาไดต้กลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี ้ หากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ มมีตไิมอ่นุมตัใิหเ้ขา้ท ารายการจ าหน่ายไปรายการนีห้รอื

เงือ่นไขบงัคบักอ่นไมบ่รรลผุลส าเร็จ คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงจะเลกิสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูต้อ่ไป 
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CapAd ไม่สามารถรับรองหรอืรับประกันความถกูตอ้งหรอืความสมบรูณ์ของขอ้มูลได ้และการใหค้วามเห็นนี้ CapAd 

พิจารณาจากสถานการณ์และขอ้มูลที่สามารถรับรูไ้ดใ้นปัจจุบัน ณ วันที่จัดท ารายงานฉบับนี้  ทัง้นี้ หากมีการ

เปลีย่นแปลงใดๆ หรือมเีหตุการณ์ใดเกดิขึน้ในอนาคต อาจสง่ผลกระทบอย่างมนัียส าคัญต่อการด าเนินธุรกจิและ

ประมาณการทางการเงนิของ WV และการประเมนิและวเิคราะหข์องทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ รวมถงึการตัดสนิใจ

ของผูถ้อืหุน้ตอ่การท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยไ์ด ้

 

ในการใหค้วามเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้ในครัง้นี ้CapAd ไดศ้กึษาและวเิคราะหข์อ้มลูตา่งๆ ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ โดย

พจิารณาถงึความสมเหตสุมผลของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ ประกอบกบัปัจจัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดย 

CapAd ไดพ้จิารณาขอ้มูลดงักลา่วดว้ยความรอบคอบและสมเหตสุมผลตามมาตรฐานของผูป้ระกอบวชิาชพีพงึ

กระท า และไดค้ านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 

เอกสารแนบทา้ยรายงานความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระฉบบันี้ ถอืเป็นสว่นหนึง่ของรายงาน

ความเห็นและเป็นขอ้มูลทีผู่ถ้อืหุน้ควรพจิารณาร่วมกับรายงานความเห็นฉบบันีด้ว้ย 

 

 CapAd ไดพ้จิารณาและศกึษาขอ้มลูของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ โดยสามารถสรุปขอ้มลูและผล

การศกึษาไดด้งัตอ่ไปนี ้

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

52/175



ค ำนยิำม (Abbreviation) 

 

“บรษัิทฯ” หรอื “NEWS” บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

“WV” บรษัิท เว็ลธ ์เวนเจอรส์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทรว่มของบรษัิทฯ 

“โรงแรมฯ” โรงแรมเมอรเ์คยีว กรงุเทพ มกักะสนั 

“ผูจ้ะซือ้” นายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์ 

“บนัทกึความเขา้ใจเบือ้งตน้ฯ” บนัทกึความเขา้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกบัธรุกรรมการลงทนุในบรษัิท เว็ลธ ์ เวนเจอรส์ จ ากดั เพือ่ก าหนด

รายละเอยีดเบือ้งตน้ของการซือ้ขายหุน้ และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื ระหวา่งบรษัิทฯ 

กบันายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์ฉบบัลงวนัที ่29 กนัยายน 2564 

“สญัญาซือ้ขายหุน้และ สญัญาซือ้ขายหุน้สามญัของ WV และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืทีบ่รษัิทฯ  

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู”้ ใหกู้ย้มืแก ่WV พรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ย ระหวา่งบรษัิทฯ กบั นายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์ 

"สญัญาซือ้ขายหุน้เดมิ" สญัญาซือ้ขายหุน้ลงวนัที ่25 พฤษภาคม 2563 ระหวา่งบรษัิทฯ (ในฐานะผูซ้ ือ้) และบรษัิท Cleveland 

Universe Limited (ในฐานะผูข้าย) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทีบ่รษัิทฯ ไดม้าซึง่หุน้สามญัรอ้ยละ 40 และ

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูข้อง WV ตามมตทิีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2563 ของบรษัิทฯ เมือ่

วนัที ่24 กรกฎาคม 2563 

"วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์" วนัทีท่ าการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะขาย (Completion Date) 

“หนีเ้งนิใหกู้ย้มื” หนีเ้งนิกูย้มืที ่WV มอียูต่อ่บรษัิทฯ และดอกเบีย้คา้งจา่ย 

"สญัญากูย้มืเงนิของ WV" สญัญากูย้มืเงนิระหวา่ง WV (ในฐานะผูกู้)้ และบรษัิท Cleveland Universe Limited (ในฐานะผูใ้หกู้)้ 

ลงวนัที ่ 20 พฤษภาคม 2563 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และสญัญาโอนสทิธเิรยีกรอ้งระหวา่ง

บรษัิทฯ (ในฐานะผูร้ับโอนสทิธ)ิ และบรษัิท Cleveland Universe Limited (ในฐานะผูโ้อนสทิธ)ิ ลง

วนัที ่29 ธนัวาคม 2563 

“รฟท.” หรอื “ผูใ้หเ้ชา่” การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

“โรคไวรัส COVID-19” โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

“ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ” หรอื บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั 

“CapAd” 

“ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ” บรษัิท ทรทีร ีแอพไพรซลั จ ากดั 

“ส านักงาน ก.ล.ต.” ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

“ตลาดหลกัทรัพยฯ์” ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

“ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป” ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นการท ารายการทีม่ี

นัยส าคัญที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิัตกิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการ

ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

“พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดั” พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

“NTA” สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ(Net Tangible Assets) 

“WACC” อตัราตน้ทนุทางการเงนิถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital) 
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บทสรุปผูบ้รหิำร (Executive Summary) 

 

ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ” หรอื “NEWS”) 

ครัง้ที ่11/2564 เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2564 ไดม้มีตอินุมัตใิหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ของ

บรษัิทฯ ซึง่จะจัดขึน้ในวนัที ่ 14 ธันวาคม 2564 เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของบรษัิท 

เว็ลธ ์ เวนเจอรส์ จ ากดั (“WV”) และโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้เงนิใหกู้ย้มืที ่ WV มอียูต่อ่บรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้ง

จา่ย5 ในมลูคา่รวมทัง้ส ิน้ประมาณ 575 ลา้นบาท ใหแ้กน่ายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์("ผูจ้ะซือ้") ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ของ WV และมไิดเ้ป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักับบรษัิทฯ โดยรายละเอยีดเกีย่วกับทรัพยส์นิทีบ่รษัิทฯ จะจ าหน่ายใหแ้ก่

ผูจ้ะซือ้มดีงัตอ่ไปนี ้

หุน้สำมญัของ WV ซึง่ประกอบธรุกจิโรงแรมระดับ 4 ดาว จ านวน 180 หอ้ง ภายใตช้ือ่ “โรงแรมเมอรเ์คยีว 

กรุงเทพ มักกะสนั” (“โรงแรมฯ”) จ านวน 1,800,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของทนุ

จดทะเบยีนและช าระแลว้ของ WV ในราคาหุน้ละ 240.22 บาท คดิเป็นมูลคา่ทัง้ส ิน้ 432,395,882.30 บาท 

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ WV โดยบรษัิทฯ จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิให ้

กูย้มืที ่WV มอียูต่อ่บรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่าย ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ (Completion Date) โดยมี

มลูคา่ขายรวมประมาณ 142,604,117.70 บาท ประกอบดว้ย (1) สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื จ านวน 

138,450,599.71 บาท และ (2) ดอกเบีย้คงคา้งประมาณ 4,153,517.99 บาท (ค านวณจนถงึวนัที ่ 29 ธันวาคม 

2564) 

ทัง้นี ้ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 หนีเ้งนิใหกู้ย้มืทัง้หมดของ WV มมีลูคา่ประมาณ 141,591,342.07 บาท 

และหากค านวณถงึ ณ วนัที ่29 ธันวาคม 2564 จะมมีลูคา่ประมาณ 142,604,117.70 บาท 

ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้บรษัิทฯ จะมไิดม้กีารลงทนุใน WV ซีง่เป็นบรษัิทร่วมทีด่ าเนนิธรุกจิ

โรงแรมอกีตอ่ไป รวมทัง้จะไม่มเีงนิใหกู้ย้มืแก ่ WV และภาระค ้าประกนัเงนิกูย้มืตามสญัญากูเ้งนิกบัสถาบนัการเงนิ

ใหแ้ก ่ WV6 อกีตอ่ไปเชน่กนั แตอ่ย่างใด บรษัิทฯ ยังคงมขีอ้ผูกพันตามเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธิ

เรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูร้ะหวา่งบรษัิทฯ กับผูจ้ะซือ้ ซึง่บรษัิทฯ ยังคงมภีาระผูกพันในวงเงนิไมเ่กนิราคาซือ้ขายหุน้และ

การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืพรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ยทัง้หมดซึง่ไมเ่กนิ 575 ลา้นบาท แตบ่รษัิทฯ จะ

สามารถเรยีกรอ้งความเสยีหายไดอ้กีทอดหนึง่ (Back-to-Back Warranty) จากบรษัิท Cleveland Universe 

Limited (ผูข้ายหุน้ WV ใหแ้กบ่รษัิทฯ ในเดอืนธันวาคม 2563) ในวงเงนิไมเ่กนิ 560 ลา้นบาท ดงันัน้ บรษัิทฯ ยังคง

รับภาระสทุธสิงูสดุคอื 15 ลา้นบาท7  

 

พรอ้มกนันี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่ 11/2564 ไดม้มีตอินุมัตกิารเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้และ

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ ระหวา่งบรษัิทฯ ในฐานะผูข้าย และนายธรรศพลฐ ์ แบเลเว็ลด ์ ในฐานะผูซ้ ือ้ และ/หรอื 

เอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง ส าหรับการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ส าหรับ (ก) หุน้สามัญของ WV รอ้ยละ 40 ของจ านวน

หุน้ทัง้หมดใน WV และ (ข) สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ WV ตามสญัญากูย้มืเงนิระหวา่ง WV (ในฐานะผูกู้)้ 

และบรษัิท Cleveland Universe Limited (ในฐานะผูใ้หกู้)้ ลงวนัที ่ 20 พฤษภาคม 2563 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ข

เพิม่เตมิ) และสญัญาโอนสทิธเิรยีกรอ้งระหวา่งบรษัิทฯ (ในฐานะผูรั้บโอนสทิธ)ิ และบรษัิท Cleveland Universe 

5 โปรดดเูชงิอรรถ 1 ในหนา้ที ่2 

6 บรษัิทฯ จ าน าหุน้ทัง้หมดทีถ่อืใน WV จ านวน 1,800,000 หุน้ เพือ่เป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืใหแ้กส่ถาบนัการเงนิ 

7 รายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่1 ขอ้ 1.4 และสว่นที ่2 ขอ้ 2.2 (1) ของรายงานฉบบันี ้
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Limited (ในฐานะผูโ้อนสทิธ)ิ ลงวนัที ่29 ธันวาคม 2563 ส าหรับการโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามหนีเ้งนิกูต้ามสญัญากูย้มื

เงนิ ลงวนัที ่20 พฤษภาคม 2563 ขา้งตน้ (รวมเรยีกวา่ “สญัญากูย้มืเงนิของ WV”)  

ซึง่การโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามหนีเ้งนิกูร้ะหวา่งบรษัิทฯ และบรษัิท Cleveland Universe Limited นัน้ สบื

เนือ่งมาจากธรุกรรมการไดม้าซึง่สนิทรัพยส์ าหรับหุน้สามัญและสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูข้อง WV ไดรั้บอนุมัตจิากมติ

ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2563 เมือ่วนัที ่ 24 กรกฎาคม 2563 ระหวา่งบรษัิทฯ ในฐานะผูซ้ือ้ และบรษัิท 

Cleveland Universe Limited ในฐานะผูข้าย ทัง้นี้ หลงัจากการซือ้หุน้และรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูม้าจาก

ผูข้ายเดมินัน้ บรษัิทฯ และ WV ไมไ่ดเ้ขา้ท าสญัญากูย้มืเงนิเพิม่เตมิอกี8 

โดยเมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2564 บรษัิทฯ และผูจ้ะซือ้ ไดเ้ขา้ท าบนัทกึความเขา้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกบัธรุกรรม

การลงทนุใน WV เพือ่ก าหนดรายละเอยีดเบือ้งตน้ของการซือ้ขายหุน้ WV และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิให ้

กูย้มื (“บนัทกึความเขา้ใจเบือ้งตน้ฯ”) ซึง่จะเขา้ท าธรุกรรมการลงทนุใน WV ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที ่ 31 ธันวาคม 

2564 หรอืวนัอืน่ใดทีคู่ส่ญัญาไดต้กลงกนัเป็นลายลกัษณ์อักษร (หรอืเรยีกวา่ “วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์” หรอื 

Completion Date) 

ทัง้นี ้ การเขา้ท ารายการดงักลา่วถอืเป็นการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ ทจ. 20/2551 เรือ่ง หลักเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นัียส าคัญทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการ

ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผย

ขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 และทีไ่ดแ้กไ้ข

เพิม่เตมิ (“ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดรายการสงูสดุเทา่กบัรอ้ยละ 67.60 ตามเกณฑม์ลูคา่

รวมสิง่ตอบแทน อา้งองิจากงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้ของบรษัิทฯ ส าหรับงวด 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 

2564 และเมือ่รวมกับรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทฯ ทีเ่กดิขึน้ยอ้นหลงั 6 เดอืนกอ่นวนัทีค่ณะกรรมการ

บรษัิทฯ จะมมีตอินุมัตใิหบ้รษัิทฯ เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ซึง่เทา่กับ 

รอ้ยละ 11.18 แลว้ จะมขีนาดรายการสงูสดุรวมเทา่กับรอ้ยละ 78.78 ตามเกณฑม์ลูคา่รวมสิง่ตอบแทน ซึง่เขา้ขา่ย

เป็นรายการประเภทที ่ 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป กลา่วคอื เป็นการตกลงเขา้ท ารายการระหวา่ง

บรษัิทจดทะเบยีนหรอืบรษัิทย่อย กับบรษัิทจดทะเบยีนอืน่หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ โดยมมีูลคา่ของ

รายการเทา่กบัรอ้ยละ 50 หรอืสงูกวา่ 

ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมหีนา้ทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศ เกีย่วกับการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์

ดงักลา่วตอ่ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) แตง่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่แสดง

ความเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนขออนุมัตกิารเขา้ท ารายการดังกลา่วตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ โดยตอ้งไดรั้บ

คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดย

ไมนั่บสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

 

บรษัิท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั (“ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ” หรอื “CapAd”) ในฐานะทีป่รกึษา

ทางการเงนิอสิระทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยบรษัิทฯ เพือ่ใหค้วามเห็นแกผู่ถ้อืหุน้ เกีย่วกบัความสมเหตสุมผล และความ

เหมาะสมของราคาและเงือ่นไขของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์โดย CapAd ไดพ้จิารณาวตัถปุระสงคแ์ละความ

จ าเป็นในการท ารายการ ประกอบกบั ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ประโยชน์ และความเสีย่ง ดงัตอ่ไปนี้ 

จากนโยบายการลงทนุของบรษัิทฯ ซึง่มนีโยบายทีจ่ะลงทนุในธรุกจิทีเ่ป็นการตอ่ขยายจากธุรกจิเดมิ (ธรุกจิ

สือ่) ทีม่อียูใ่นปัจจุบนั เพือ่เป็นการเพิม่ชอ่งทางและศกัยภาพในการหารายได ้รวมถงึการพจิารณากระจายความเสีย่ง

8 โปรดดเูชงิอรรถ 4 ในหนา้ที ่3 
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ของการลงทนุไปยังธรุกจิทีม่ศีักยภาพในการเตบิโต ไมพ่ึง่พารายไดห้ลักจากความสามารถของบคุลากรเป็นหลัก 

โดยอาจจะพจิารณาเขา้ลงทนุในรูปแบบบรษัิทยอ่ย บรษัิทยอ่ยทางออ้ม บรษัิทร่วม หรอืพันธมติรทางธรุกจิ 

เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2563 บรษัิทฯ จงึตดัสนิใจเขา้ไปลงทนุในธรุกจิโรงแรมผา่นการลงทนุในหุน้สามัญ 

WV ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ WV พรอ้มทัง้รับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้โดยที่

บรษัิทฯ ไดป้ระเมนิความเสีย่งของการลงทนุ ภายใตส้ถานการณ์และผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 (“โรคไวรัส COVID-19”) ในชว่งเวลานัน้ซึง่อยูใ่นระลอกแรกของการแพร่ระบาดในประเทศไทย 

โดยทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ คาดการณ์วา่โรงแรมฯ ซึง่หยดุใหบ้รกิารชัว่คราวเมือ่เดอืนเมษายน 2563 จะสามารถ

กลบัมาด าเนนิงานไดต้ามปกตภิายในสิน้ปี 2563 และตอ่มาไดเ้ขา้ท าธรุกรรมดงักลา่วแลว้เสร็จเมือ่วนัที ่29 ธันวาคม 

2563 ซึง่เป็นชว่งเริม่ตน้ของการแพร่ระบาดในระลอกที ่2  

เมือ่พจิารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในระลอกที ่2 เมือ่ปลายปี 2563 ตอ่เนือ่ง

มาถงึระลอกที ่ 3 ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2564 เป็นตน้มา ทีม่จี านวนผูต้ดิเชือ้รายใหมแ่ละผูเ้สยีชวีติเพิม่ขึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง ในขณะทีก่ารเร่งฉดีวคัซนีใหแ้กป่ระชาชนในชว่งครึง่แรกของปี 2564 ยังคงมขีอ้จ ากัดหลายประการ และเริม่

ฉดีวัคซนีไดม้ากขึน้ตัง้แตเ่ดอืนมถินุายน 2564 เป็นตน้มา ประกอบกบัการกลายพันธุข์องเชือ้ไวรัส COVID-19 สาย

พันธุเ์ดลตา้ทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธภิาพทีล่ดลงของวคัซนีในทกุยีห่อ้ทั่วโลก จงึท าใหก้ารคาดการณ์ของทศิทางธรุกจิ

โรงแรมมกีารเปลีย่นแปลงไป โดยคาดวา่จะเริม่ฟ้ืนตวัเขา้ใกลร้ะดบัเดมิกอ่น COVID-19 ในปี 2567  

อนึง่ เมือ่วเิคราะหส์ถานการณ์ของอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและโรงแรม และโอกาสการฟ้ืนตัวของโรงแรมฯ 

ซึง่ลว้นแตเ่ป็นปัจจัยภายนอกทีค่วบคมุไดย้าก ดงันัน้ การจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญของ WV รวมทัง้การโอนสทิธิ

เรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่ WV ยังคงคา้งกบับรษัิทฯ ถอืวา่เป็นทางเลอืกหนึง่ทีเ่หมาะสมในสถานการณ์

ปัจจุบนัของบรษัิทฯ ซึง่จะเป็นการลดการลงทนุในธรุกจิทีจ่ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวันานกวา่ทีค่าดการณ์

ไว ้ ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถน าเงนิไปลงทนุธรุกจิอืน่ทีม่โีอกาสไดรั้บผลตอบแทนเร็วขึน้ ซึง่จะสง่ผลดตีอ่ผลการ

ด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในอนาคตตอ่ไป 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะไดรั้บประโยชนจ์ากการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี ้ดงันี ้ 

(1) ลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิโรงแรม ซึง่เป็นธรุกจิทีไ่ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชือ้ไวรัส COVID-19 อยา่งรุนแรงทีก่ระทบตอ่ก าลงัซือ้โดยรวม ซึง่รวมถงึพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วที่

เปลีย่นแปลงไปดว้ย และคาดวา่จะใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวันานกวา่ทีป่ระเมนิไว ้ณ ชว่งทีต่ัดสนิใจลงทนุ อกีทัง้

อาจจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิทนุหมนุเวยีนอกีจ านวนมาก 

ทัง้นี ้เมือ่ประเมนิผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ของอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว

และโรงแรม จงึเป็นการลดความเสีย่งทีบ่รษัิทฯ อาจจะไดรั้บหากยังคงลงทนุในหุน้สามัญของ WV ตอ่ไป ดงันี้ 

 ลดความเสีย่งหากโรงแรมฯ ยังไมส่ามารถกลับมาเปิดใหบ้รกิาร (Re-open) ไดต้ามก าหนดอนัจะสง่ผล

โดยตรงตอ่ผลการด าเนนิงานของ WV ทีย่ังคงขาดทนุมาอย่างตอ่เนือ่ง 

 ลดความเสีย่งจากผลการด าเนนิงานของ WV ทีอ่าจจะไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้ ภายหลงัจากที ่

โรงแรมฯ กลับมาเปิดใหบ้รกิาร (Re-open) อนัจะสง่ผลใหก้ระแสเงนิสดไมเ่พยีงพอในการช าระคนืเงนิกูย้มื

แกธ่นาคารออมสนิ ช าระดอกเบีย้เงนิกูย้มืและดอกเบีย้คา้งจ่ายแกบ่รษัิท รวมถงึบรษัิทฯ ตอ้งบนัทกึคา่เผือ่

ผลขาดทนุจากเงนิลงทนุและสว่นแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมเพิม่ขึน้ในงบการเงนิรวม 

 ลดความเสีย่งหาก WV และโรงแรมฯ ไมส่ามารถควบคมุตน้ทนุหลงัจากการกลบัมาเปิดใหบ้รกิาร (Re-

open) ใหเ้ป็นไปตามประมาณการทีก่ าหนดไว ้

 ลดความเสีย่งจากการที ่ WV ไมส่ามารถด ารงอตัราสว่นทางการเงนิใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทางการเงนิกับ

ธนาคารออมสนิ ซึง่ก าหนดอัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ไมเ่กนิ 1.5 เทา่ และอัตราสว่นความสามารถ
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ในการช าระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio: DSCR) ตอ้งไมต่ า่กวา่ 1.20 เทา่ รวมทัง้หากไมไ่ดรั้บการ

ผอ่นผันจากธนาคารออมสนิ อาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหุน้ของ WV ทกุราย จ าเป็นตอ้งเพิม่ทนุเพือ่ด ารงสดัสว่นทาง

การเงนิดงักลา่วดว้ย อนึง่ จากงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ของ WV ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2563 อตัราสว่น

หนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ และ DSCR เทา่กบั 3.95 เทา่ และ (0.56) เทา่ ตามล าดบั ทัง้นี้ ทีผ่่านมา WV 

ไดรั้บการผอ่นผันจากธนาคารออมสนิมาโดยตลอด (โดยไมม่หีนังสอืยนืยันจากธนาคารแบบเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร) ใหถ้อืวา่ไมเ่ป็นการผดิเงือ่นไขหรอืเป็นเหตผุดินัดของสญัญาเงนิกูแ้ตอ่ย่างใด 

 ลดความเสีย่งในการสนับสนุนเงนิทนุเพิม่เตมิใหแ้ก ่ WV รวมถงึการจ ากดัความเสยีหายในการลงทนุในหุน้

สามัญของ WV และความเสยีหายทีอ่าจจะไมไ่ดรั้บช าระดอกเบีย้ และ/หรอื เงนิตน้ใหกู้ย้มืจาก WV อกีดว้ย  

 ลดความเสีย่งหากการรถไฟแหง่ประเทศไทยตอ้งการพืน้ทีเ่ชา่คนื หรอืไม่ตอ่สญัญาเชา่ทีด่นิเมือ่ครบ

ก าหนดอายุสญัญาเชา่ 

 ลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิทีบ่รษัิทฯ ไมม่คีวามเชีย่วชาญมากนัก 

 ลดความเสีย่งจากการที ่WV ยังมไิดย้ืน่ขอแกไ้ขจ านวนหอ้งพักของโรงแรมฯ ใหต้รงกบัจ านวนทีร่ะบไุวใ้น

ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร (แบบ อ.1) ใบรับรองการกอ่สรา้งอาคาร 

ดดัแปลงอาคาร หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร (แบบ อ.6) และใบอนุญาตประกอบธรุกจิโรงแรม 

(2) บรษัิทฯ ไดรั้บเงนิตน้และดอกเบีย้จากการใหเ้งนิกูย้มืกบั WV ในทนัท ีทัง้จ านวน และลดภาระผูกพันจากการค ้า

ประกนัเงนิกูใ้หแ้ก ่WV โดยมติอ้งรอจนกวา่ WV มกีระแสเงนิสดทีเ่พยีงพอในการช าระหนีใ้หแ้กธ่นาคารออมสนิ

จนครบถว้น ซึง่อาจจะใชร้ะยะเวลาอยา่งนอ้ยอกีประมาณ 6 ปี 1 เดอืน (นับจากสิน้ปี 2564) รวมทัง้เป็นการลด

ภาระผูกพันจากการค ้าประกนัเงนิกูใ้หแ้ก ่WV ลดความเสีย่งจากการถกูธนาคารบงัคบัใชห้ลกัประกนัเพือ่ช าระหนี้

แทน WV ตามสญัญาเงนิกู ้ รวมถงึการลดความเสีย่งหาก WV ไมส่ามารถช าระหนีเ้งนิตน้ และ/หรอื ดอกเบีย้ 

ใหแ้กบ่รษัิทฯ และ/หรอื ธนาคารออมสนิในอนาคตอกีดว้ย  

(3) บรษัิทฯ จะรับรูก้ าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุใน WV ในงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวม (กอ่นหัก

คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง) ประมาณ 10.85 ลา้นบาท และ 28.33 ลา้นบาท ตามล าดบั (ก าไรจ านวน 28.33 ลา้นบาท 

ในงบการเงนิรวม ไดร้วมการกลบัรายการสว่นแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม (ตามวธิสีว่นไดเ้สยี) 

จ านวน 17.48 ลา้นบาท เขา้ไปแลว้) โดยบรษัิทฯ ไมม่ภีาระตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลจากการจ าหน่ายเงนิ

ลงทนุในครัง้นี ้ เนือ่งจากบรษัิทฯ สามารถใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทนุสทุธยิอ้นหลงัใน 5 รอบ

ระยะเวลาบญัช ี

(4) บรษัิทฯ สามารถน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเขา้ท ารายการ ไปใชใ้นการลงทนุในธรุกจิอืน่ทีม่ศีักยภาพกวา่ ไดรั้บ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอ้ยกวา่ และมโีอกาสไดรั้บผลตอบแทนในการลงทนุทีเ่ร็วกวา่ 

 

อยา่งไรก็ตาม การเขา้ท ารายการดงักลา่วมขีอ้ดอ้ยและความเสีย่งของการเขา้ท ารายการ ดงันี ้ 

(1) บรษัิทฯ ยังคงมภีาระผกูพันในวงเงนิไมเ่กนิราคาซือ้ขายหุน้และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืพรอ้ม

ดอกเบีย้คา้งจา่ยทัง้หมดซึง่ไมเ่กนิ 575 ลา้นบาท ตามเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิ

กูย้มื (หากบรษัิทฯ ผดิค ารับรอง เป็นเหตใุห ้WV เกดิความเสยีหาย ผูซ้ ือ้สามารถมสีทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายจาก

บรษัิทฯ ในกรณีทีบ่รษัิทฯ ผดิค ารับรอง โดย (ก) ภายในวนัที ่18 ตลุาคม 2568 ส าหรับเรือ่งภาษี (ข) ภายใน

วนัที ่18 ตลุาคม 2565 ส าหรับเรือ่งอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชภ่าษี และ (ค) มลูคา่ความรับผดิของบรษัิทฯ เมือ่รวมกนัแลว้ตอ้ง

ไมเ่กนิกวา่ราคาซือ้ขายทรัพยส์นิทัง้หมด ซึง่เทา่กับ 575 ลา้นบาท) แตบ่รษัิทฯ จะสามารถเรยีกรอ้งความ

เสยีหายไดอ้กีทอดหนึง่ (Back-to-Back Warranty) จากบรษัิท Cleveland Universe Limited (ผูข้ายหุน้ WV 
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ใหแ้กบ่รษัิทฯ ในเดอืนธันวาคม 2563) ในวงเงนิไมเ่กนิ 560 ลา้นบาท ดงันัน้ บรษัิทฯ ยังคงรับภาระสทุธสิงูสดุ

คอื 15 ลา้นบาท  

บรษัิทฯ ยนืยันวา่ ในกรณีทีบ่รษัิทฯ ถกูเรยีกคา่เสยีหายจากการผดิค ารับรองบรษัิทฯ สามารถเรยีกรอ้ง

คา่เสยีหายดงักลา่วจากบรษัิท Cleveland Universe Limited ภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้เดมิไดอ้กีทอดหนึง่ 

(Back-to-Back Warranty) ถงึแมภ้ายหลงัจากการท ารายการจ าหน่ายไปเสร็จสิน้ และบรษัิทฯ มไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้

ของ WV แลว้ก็ตาม นอกจากนี ้ เมือ่พจิารณาจากสญัญาซือ้ขายหุน้เดมิ ก็มไิดม้กีารจ ากดัการเรยีกคา่เสยีหาย

ดงักลา่วใหส้ ิน้สดุลงดว้ยเหตทุีบ่รษัิทฯ มไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของ WV แลว้เชน่กนั 

(2) เสยีโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทนุใน WV หากอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและโรงแรมในกรุงเทพฯ 

กลบัมาฟ้ืนตัว และอาจเสยีโอกาสทีจ่ะไดรั้บประโยชน์จากการเปิดใหบ้รกิารเต็มรูปแบบของโครงการรถไฟ

ความเร็วสงูเชือ่มตอ่ 3 สนามบนิ และโครงการมักกะสนัคอมเพล็กซ ์

 

หลงัจากพจิารณาวตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการท ารายการ ประกอบกับ ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ประโยชน ์และ

ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้แลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ การเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี้ 

ท าใหบ้รษัิทฯ ลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิโรงแรม ซึง่จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวัอกีไมต่ า่กวา่ 3 ปี 

เพือ่กลับสูส่ภาพทีใ่กลเ้คยีงกบักอ่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยังเป็นการลดความ

เสีย่งตา่งๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต อกีทัง้ท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บกระแสเงนิสดเขา้มาในทนัทโีดยไมต่อ้งรอ

ผลตอบแทนจากเงนิปันผล และรอรับช าระคนืหนีเ้งนิกูย้มืจาก WV ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถขยายการลงทนุในธรุกจิ

อืน่ๆ ทีใ่หผ้ลตอบแทนทีด่แีละเร็วกวา่ อนัจะสง่ผลดตีอ่ภาพรวมของบรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ในระยะยาว ดงันัน้ กำรท ำ

รำยกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรพัยใ์นคร ัง้นี ้มคีวำมสมเหตุสมผล 

ในการพจิารณาความเหมาะสมดา้นราคาและเงือ่นไขของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ทีป่รกึษาทางการ

เงนิอสิระมคีวามเห็นดงันี้ 

ตารางสรุปเปรยีบเทยีบมลูคา่หุน้ (Firm Equity Value) ของ WV ตามการประเมนิมลูคา่ดว้ยวธิตีา่งๆ บวก

ดว้ยหนีเ้งนิใหกู้ย้มื จะเทา่กับมูลคา่สนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไปในครัง้นี ้สรุปไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

WV มลูคำ่กจิกำร WV มลูคำ่กจิกำร WV ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 401/  

หนีเ้งนิใหกู้ย้มื2/ รวมมลูคำ่หุน้สำมญัของ 

WV และหนีเ้งนิใหกู้ย้มื  

 (1) (2) = (1) * 40% (3) (2) + (3) 

วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัช ี 101.71 40.68 142.60 183.29 

วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรงุแลว้ 554.53 221.81 142.60 364.42 

วธิมีลูคา่หุน้ตามราคาตลาด n.a. n.a. 142.60 n.a. 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัช ี 146.35 – 170.40 58.54 – 68.16 142.60 201.15 – 210.76 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ n.a. n.a. 142.60 n.a. 

วธิมีลูคา่ปัจจบุันสทุธขิองกระแสเงนิสด 450.75 – 587.18 180.30 – 234.87 142.60 322.90 – 377.48 

หมายเหต:ุ 1/ บรษัิทฯ จะขายหุน้สามญัของ WV จ านวน 1,800,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ WV 

 2/ ในการท ารายการครัง้นี ้บรษัิทฯ จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งในเงนิใหกู้ย้มืที ่WV มอียูต่อ่บรษัิทฯ โดยมมีลูคา่รวม 138.45 ลา้นบาท และ

ดอกเบีย้คา้งจา่ย จ านวน 4.15 ลา้นบาท (ค านวณจนถงึวนัที ่29 ธนัวาคม 2564) รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 142.60 ลา้นบาท  

 

 ตารางเปรยีบเทยีบมลูคา่รวมสนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไปในครัง้นี ้ (ประกอบดว้ย หุน้สามัญของ WV ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 40 และเงนิใหกู้ย้มืแก ่WV พรอ้มดอกเบีย้คา้งรับ) เปรยีบเทยีบกบัราคาซือ้ขายสนิทรัพยใ์นครัง้นี ้
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WV รวมมลูคำ่หุน้สำมญั

ของ WV และ 

หนีเ้งนิใหกู้ย้มื  

รำคำขำยหุน้สำมญั

ของ WV และ 

หนีเ้งนิใหกู้ย้มื1/ 

รำคำขำยสงูกวำ่ (ต ำ่กวำ่)  

มลูคำ่รวมหุน้สำมญัของ WV  

และหนีเ้งนิใหกู้ย้มื 

 (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) (รอ้ยละ) 

 (1) (2)  (3) = (2) - (1) (3) / (2) 

วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัช ี 183.29 575.00 391.71 68.12 

วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรงุแลว้ 364.42 575.00 210.58 36.62 

วธิมีลูคา่หุน้ตามราคาตลาด n.a. 575.00 n.a. n.a. 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัช ี 201.15 – 210.76 575.00 364.24 – 373.85 63.35 – 65.02 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ n.a. 575.00  n.a. 

วธิมีลูคา่ปัจจบุันสทุธขิองกระแสเงนิสด 322.90 – 377.48 575.00 197.52 – 252.10 34.35 – 43.84 

หมายเหต:ุ 1/ บรษัิทฯ จ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ส าหรบั (ก) หุน้สามญัใน WV จ านวน 1.80 ลา้นหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของจ านวนจดทะเบยีน

และช าระแลว้ของ WV และ (ข) สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูข้อง WV รวมมลูคา่สิง่ตอบแทน 575.00 ลา้นบาท 

 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ วธิทีีเ่หมาะสมทีส่ดุในการประเมนิมลูคา่หุน้ WV คอื วธิมีลูคา่ตาม

บญัชทีีป่รับปรุงแลว้ และวธิมีูลคา่ปัจจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด เนือ่งจากวธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้สามารถ

สะทอ้นมูลคา่พืน้ฐานของ WV ขณะทีว่ธิมีลูคา่ปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสดสะทอ้นถงึความสามารถในการท าก าไร

ในอนาคตของ WV โดยมลูคา่ยุตธิรรม (Fair Value) ของสนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไปในครัง้นีเ้ทา่กับ 322.90 – 377.48 

ลา้นบาท (มลูคา่หุน้ WV ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 และหนีเ้งนิใหกู้ย้มื) ซึง่ต า่กวา่ราคาขายสนิทรัพยจ์ านวน 197.52 – 

252.10 ลา้นบาท หรอืต า่กวา่รอ้ยละ 34.35 – 43.84 ของราคาขายสนิทรัพย ์

ดงัน ัน้ รำคำขำยหุน้สำมญัของ WV และหนีเ้งนิใหกู้ย้มืทีร่ำคำรวม 575.00 ลำ้นบำท เป็นรำคำที่

เหมำะสม เนือ่งจำกสงูกวำ่มูลคำ่ยตุธิรรมของมูลคำ่หุน้ WV และหนีเ้งนิใหกู้ย้มื 

 

 เมือ่พจิารณาความสมเหตสุมผลของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ และความเหมาะสมของราคาและ

เงือ่นไขของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์า้งตน้แลว้ ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระมคีวำมเห็นวำ่ ผูถ้อืหุน้ควร 

อนุมตั ิกำรท ำรำยกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรพัยใ์นคร ัง้นี ้

 

ผูถ้อืหุน้ควรจะศกึษาขอ้มลูในเอกสารตา่งๆ ทีแ่นบมากบัหนังสอืเชญิประชมุในครัง้นี ้ เพือ่ใชป้ระกอบการ

พจิารณาในการตดัสนิใจส าหรับการลงมต ิ ซึง่การพจิารณาอนุมัตริายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยด์งักลา่วขึน้อยูก่ับ

ดลุยพนิจิและการตัดสนิใจของผูถ้อืหุน้เป็นส าคัญ 

ทัง้นี ้CapAd ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ขอรับรองวา่ไดพ้จิารณาใหค้วามเห็นกรณีขา้งตน้ดว้ยความ

รอบคอบตามมาตรฐานวชิาชพี โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้เป็นส าคัญ 

 

โดยรายละเอยีดประกอบความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เป็นดงัตอ่ไปนี้ 
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สว่นที ่1: รำยละเอยีดโดยท ัว่ไปของรำยกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรพัย ์

 

1. ลกัษณะและรำยละเอยีดของรำยกำร 

1.1 วตัถปุระสงคข์องรำยกำรและทีม่ำของรำยกำร 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ” หรอื “NEWS”) ครัง้

ที ่ 11/2564 เมือ่วนัที ่ 30 กนัยายน 2564 ไดม้มีตอินุมัตใิหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2564 ของ

บรษัิทฯ ซึง่จะจัดขึน้ในวนัที ่ 14 ธันวาคม 2564 เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของบรษัิท 

เว็ลธ ์ เวนเจอรส์ จ ากดั (“WV”) และโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้เงนิใหกู้ย้มืที ่ WV มอียูต่อ่บรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้ง

จา่ย9 ในมลูคา่รวมทัง้ส ิน้ประมาณ 575 ลา้นบาท ใหแ้กน่ายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์("ผูจ้ะซือ้") ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ของ WV และมไิดเ้ป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักับบรษัิทฯ โดยรายละเอยีดเกีย่วกับทรัพยส์นิทีบ่รษัิทฯ จะจ าหน่ายใหแ้ก่

ผูจ้ะซือ้มดีงัตอ่ไปนี ้

หุน้สามัญของ WV  

หุน้สามัญของ WV ซึง่ประกอบธรุกจิโรงแรมระดับ 4 ดาว จ านวน 180 หอ้ง ภายใตช้ือ่ “โรงแรมเมอรเ์คยีว 

กรุงเทพ มักกะสนั” (“โรงแรมฯ”) ตัง้อยู่ทีถ่นนก าแพงเพชร 7 แขวงมักกะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 

1,800,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ WV ในราคา

หุน้ละ 240.22 บาท คดิเป็นมลูคา่ทัง้ส ิน้ 432,395,882.30 บาท 

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ WV  

บรษัิทฯ จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่WV มอียูต่อ่บรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ย 

ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ (Completion Date) โดยมมีลูคา่ขายรวมประมาณ 142,604,117.70 บาท 

ประกอบดว้ย  

(1) สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื จ านวน 138,450,599.71 บาท และ 

(2) ดอกเบีย้คงคา้งประมาณ 4,153,517.99 บาท ซึง่ค านวณตัง้แตว่นัที ่ 29 ธันวาคม 2563 (วันทีรั่บโอน

หนี)้ ถงึวนัที ่29 ธันวาคม 2564 (วนัทีค่าดวา่จะท ารายการแลว้เสร็จ) 

ทัง้นี ้ ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2564 หนีเ้งนิใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คงคา้งของ WV ทีม่อียูต่อ่บรษัิทฯ มมีลูคา่

ประมาณ 141,591,342.07 บาท และหากค านวณถงึ ณ วนัที ่ 29 ธันวาคม 2564 จะมมีลูคา่ประมาณ 

142,604,117.70 บาท 

ดังนัน้ ภายหลังจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ บริษัทฯ จะมไิดม้ีการลงทุนใน  WV ซึง่เป็นบริษัทร่วมที่

ด าเนนิธุรกจิโรงแรมอกีตอ่ไป รวมทัง้จะไม่มเีงนิใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คงคา้งแก ่WV และภาระค ้าประกันเงนิกูย้มืตาม

สญัญากูเ้งนิกบัสถาบนัการเงนิใหแ้ก ่WV10 อกีตอ่ไปเชน่กัน แตอ่ยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ยังคงมขีอ้ผกูพันตามเงือ่นไข

ในสัญญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรียกรอ้งในหนี้เงนิกูร้ะหว่างบรษัิทฯ กับผูจ้ะซือ้ ซึง่บริษัทฯ ยังคงมีภาระผูกพันใน

วงเงนิไม่เกนิราคาซือ้ขายหุน้และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้เงนิใหกู้ย้มืพรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่ายทัง้หมดซึง่ไม่เกนิ 

575 ลา้นบาท แตบ่รษัิทฯ จะสามารถเรยีกรอ้งความเสยีหายไดอ้กีทอดหนึง่ (Back-to-Back Warranty) จากบรษัิท 

Cleveland Universe Limited (ผูข้ายหุน้ WV ใหแ้ก่บรษัิทฯ ในเดอืนธันวาคม 2563) ในวงเงนิไม่เกนิ 560 ลา้น

บาท ดงันัน้ บรษัิทฯ ยังคงรับภาระสทุธสิงูสดุคอื 15 ลา้นบาท11  

9 โปรดดเูชงิอรรถ 1 ในหนา้ที ่2 

10 บรษัิทฯ จ าน าหุน้ทัง้หมดทีถ่อืใน WV จ านวน 1,800,000 หุน้ เพือ่เป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืใหแ้กส่ถาบนัการเงนิ 

11 รายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่1 ขอ้ 1.4 และสว่นที ่2 ขอ้ 2.2 (1) ของรายงานฉบบันี ้
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พรอ้มกนันี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่ 11/2564 ไดม้มีตอินุมัตกิารเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้และ

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ ระหวา่งบรษัิทฯ ในฐานะผูข้าย และนายธรรศพลฐ ์ แบเลเว็ลด ์ ในฐานะผูซ้ ือ้ และ/หรอื 

เอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง ส าหรับการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ส าหรับ (ก) หุน้สามัญของ WV รอ้ยละ 40 ของจ านวน

หุน้ทัง้หมดใน WV และ (ข) สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ WV ตามสญัญากูย้มืเงนิระหวา่ง WV (ในฐานะผูกู้)้ 

และบรษัิท Cleveland Universe Limited (ในฐานะผูใ้หกู้)้ ลงวนัที ่ 20 พฤษภาคม 2563 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ข

เพิม่เตมิ) และสญัญาโอนสทิธเิรยีกรอ้งระหวา่งบรษัิทฯ (ในฐานะผูรั้บโอนสทิธ)ิ และบรษัิท Cleveland Universe 

Limited (ในฐานะผูโ้อนสทิธ)ิ ลงวนัที ่29 ธันวาคม 2563 ส าหรับการโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามหนีเ้งนิกูต้ามสญัญากูย้มื

เงนิ ลงวนัที ่20 พฤษภาคม 2563 ขา้งตน้ (รวมเรยีกวา่ “สญัญากูย้มืเงนิของ WV”)  

ซึง่การโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามหนีเ้งนิกูร้ะหวา่งบรษัิทฯ และบรษัิท Cleveland Universe Limited นัน้ สบื

เนือ่งมาจากธรุกรรมการไดม้าซึง่สนิทรัพยส์ าหรับหุน้สามัญและสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูข้อง WV ทีไ่ดรั้บอนุมัตจิาก

มตทิีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ของบรษัิทฯ เมือ่วันที ่24 กรกฎาคม 2563 ระหวา่งบรษัิทฯ ในฐานะผูซ้ ือ้ 

และบรษัิท Cleveland Universe Limited ในฐานะผูข้าย ทัง้นี ้ หลงัจากการซือ้หุน้และรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้

เงนิกูม้าจากผูข้ายเดมินัน้ บรษัิทฯ และ WV ไม่ไดเ้ขา้ท าสญัญากูย้มืเงนิเพิม่เตมิอกี 

 

ความคบืหนา้เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี ้

เมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2564 บรษัิทฯ และผูจ้ะซือ้ ไดเ้ขา้ท าบันทกึความเขา้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกบัธรุกรรมการ

ลงทนุใน WV เพือ่ก าหนดรายละเอยีดเบือ้งตน้ของการซือ้ขายหุน้ WV และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื 

(“บนัทกึความเขา้ใจเบือ้งตน้ฯ”) ซึง่จะเขา้ท าธรุกรรมการลงทนุใน WV ใหแ้ลว้เสร็จภายในวันที ่31 ธันวาคม 2564 

หรอืวนัอืน่ใดทีคู่ส่ญัญาไดต้กลงกนัเป็นลายลักษณ์อักษร (หรอืเรยีกวา่ “วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์” หรอื 

Completion Date) โดยตกลงราคาซือ้ขายหุน้และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืพรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่าย

ทัง้หมดเทา่กับ 575 ลา้นบาท 

 

1.2 วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรำยกำร 

บรษัิทฯ จะเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยด์งักลา่ว ภายหลงัจากทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุ

วสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ซึง่จะจัดขึน้ในวนัที ่14 ธันวาคม 2564 เพือ่เขา้ท ารายการดงักลา่ว รวมถงึภายหลงั

จากทีเ่งือ่นไขบงัคบักอ่นตา่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ ส าเร็จครบถว้นหรอืไดรั้บ

การยกเวน้ (ตามรายละเอยีดทีร่ะบไุวใ้นสว่นที ่1 ขอ้ 1.4 ของรายงานฉบับนี)้ ทัง้นี ้บรษัิทฯ คาดวา่จะสามารถเขา้ท า

รายการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 

1.3 คูส่ญัญำและควำมสมัพนัธท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

ผูข้าย : บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บรษัิทฯ หรอื NEWS)  

ผูซ้ ือ้ : นายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด์1/ 

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

ผูซ้ ือ้และผูข้าย 

: นายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์เป็นผูถ้อืหุน้จ านวน 10,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 ของหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระ

แลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ2/ ซึง่ถอืวา่ไมม่คีวามเกีย่วโยงกนัหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ ตามนยิามในประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

หมายเหต:ุ 

1/ นายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์เป็นประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) (AV) ทีป่ระกอบธรุกจิดา้นการลงทนุโดยการ

ถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ (Holding Company) โดยในปัจจบุนั บรษัิท เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ในบรษัิท ไทยแอรเ์อเชยี จ ากดั เพยีง

แหง่เดยีว ส าหรับบรษัิท ไทยแอรเ์อเชยี จ ากดั ประกอบธรุกจิใหบ้รกิารสายการบนิราคาประหยัด โดยมรีายไดห้ลกัจากการใหบ้รกิารขนสง่

ผูโ้ดยสารแบบประจ า (Scheduled Passenger Services) และการใหบ้รกิารเสรมิ (Ancillary Services) 

2/ ขอ้มลูจากการปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (XM) ณ วนัที ่15 ตลุาคม 2564 จากบรษัิท ศนูยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่สทิธใิน

การเขา้รว่มประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ของบรษัิทฯ เพือ่พจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ 
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สรุปกำรเขำ้ลงทุนในธุรกจิโรงแรมของ WV ในปี 2563 และกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่หุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ WV ในคร ัง้นี ้
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1.4 ลกัษณะโดยท ัว่ไปของรำยกำร 

บรษัิทฯ จะจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญของ WV ซึง่เป็นบรษัิทร่วม และโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้เงนิใหกู้ย้ืมที ่

WV มอียู่กับบรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่าย ใหแ้ก่นายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์โดยมรีายละเอยีดของสนิทรัพยท์ีจ่ะ

จ าหน่ายไปตามรายละเอยีดในสว่นที ่1 ขอ้ 1.5 ของรายงานฉบับนี้ 

ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้บรษัิทฯ จะมไิดม้กีารลงทนุใน WV อกีตอ่ไป รวมทัง้จะไม่มเีงนิให ้

กูย้มืและภาระค ้าประกนัเงนิกูย้มืใหแ้ก ่WV อกีตอ่ไปเชน่กนั 

 

 กอ่นการเขา้ท ารายการ     หลงัการเขา้ท ารายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ยังคงมภีาระผูกพันตามสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูร้ะหวา่ง 

บรษัิทฯ กับผูซ้ือ้ ตามทีป่รากฏในสรุปสาระส าคญัของสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ ในหนา้ที ่ 18 

ของรายงานฉบบันี้ 

 

โดยบรษัิทฯ จะเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ เพือ่ขายและโอนหุน้สามัญของ WV 

จ านวนรอ้ยละ 40 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ WV และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูข้อง WV ตามสญัญากูย้มืเงนิของ 

WV ใหแ้กผู่ซ้ ือ้ 

เมือ่มกีารซือ้ขายหุน้ทัง้หมดทีบ่รษัิทฯ ถอือยูใ่หแ้กผู่ซ้ ือ้แลว้ บรษัิทฯ จงึมคีวามประสงคจ์ะลดภาระผูกพันที่

มอียูก่ับ WV บรษัิทฯ จงึไดก้ าหนดเป็นเงือ่นไขและขอ้ตกลงการซือ้ขายหุน้ในครัง้นี้วา่ ผูซ้ ือ้จะตอ้งรับซือ้สทิธิ

เรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูต้ามสญัญากูย้มืเงนิของ WV ไปพรอ้มกันดว้ย เนือ่งจากเมือ่มกีารซือ้ขายหุน้ทัง้หมดทีบ่รษัิทฯ 

ถอือยูใ่หแ้กผู่ซ้ ือ้ และบรษัิทฯ ขาดจากการเป็นผูถ้อืหุน้ใน WV แลว้ บรษัิทฯ ไมม่คีวามประสงคจ์ะมภีาระผกูพันใดๆ 

กบั WV อกีตอ่ไป บรษัิทฯ จงึไดก้ าหนดเป็นเงือ่นไขและขอ้ตกลงการซือ้ขายหุน้ในครัง้นีว้า่ ผูซ้ือ้จะตอ้งรับซือ้สทิธิ

เรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูต้ามสญัญากูย้มืเงนิของ WV ไปพรอ้มกนัดว้ย ดงันัน้ เมือ่ธรุกรรมการจ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นินี้

เสร็จสมบรูณ์ บรษัิทฯ จะยุตกิารเป็นผูถ้อืหุน้และผูใ้หกู้ใ้น WV 

อยา่งไรก็ด ี หากไมม่กีารซือ้ขายทรัพยส์นิเกดิขึน้อนัเนือ่งมาจากทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2564 

ของบรษัิทฯ มมีตไิมอ่นุมัตใิหบ้รษัิทฯ ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นีแ้ละเงือ่นไขบงัคบักอ่นไม่บรรลผุล

ส าเร็จ คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงจะเลกิสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูต้อ่ไป 
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สรุปสำระส ำคญัของสญัญำซือ้ขำยหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ดงันี้ 

เร ือ่ง ขอ้ตกลง 

1. ทรัพยส์นิทีซ่ ือ้ขาย (Sale Assets) (ก) หุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้ 1,800,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดใน WV 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

(ข) สทิธเิรยีกรอ้งในหนีข้องเงนิกูใ้นบรษัิทเป้าหมาย ตามสญัญากูย้มืเงนิของ WV 

2. ราคาซือ้ขายทรัพยส์นิ และวธิกีาร

ช าระเงนิ (Consideration and 

Payment) 

ราคาซือ้ขายทรัพยส์นิ เป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 575,000,000 บาท  

(ก) ราคาหุน้ทีซ่ ือ้ขาย เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ประมาณ 432,395,882.30 บาท 

(ข) ราคาสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูย้มื จ านวน 138,450,599.71 บาท พรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ย

ประมาณ 4,153,517.99 บาท (ค านวณจนถงึวนัที ่ 29 ธนัวาคม 2564) รวมเป็นจ านวนเงนิ

ทัง้สิน้ประมาณ 142,604,117.70 บาท ซึง่เทา่กบัมลูคา่หนีเ้งนิกูย้มืคงคา้งในสว่นของสทิธิ

เรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูย้มื 

โดยที ่บรษัิทฯ จะไดร้ับช าระเงนิราคาซือ้ขายทรัพยส์นิทัง้จ านวน ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ 

3. วนัท าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ 

(Completion Date) 

เมือ่เงือ่นไขบงัคบักอ่นครบถว้น ทัง้นี ้ คูส่ญัญาคาดการณ์วา่ ธรุกรรมจะแลว้เสร็จภายในวนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2564 หรอืวนัอืน่ใดทีคู่ส่ญัญาจะตกลงกนั 

4. เงือ่นไขบงัคบักอ่น (Condition 

Precedent) 

1) บรษัิทฯ ตอ้งไดร้ับอนุมตัจิากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2564 ของบรษัิทฯ และ

คณะกรรมการของบรษัิทฯ ในการซือ้ขาย และโอนทรัพยส์นิตามสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธิ

เรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้และ/หรอื ด าเนนิการอืน่ใดภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้

เงนิกู ้

2) WV ตอ้งไดร้ับความยนิยอมจากธนาคารออมสนิ เนือ่งจากจะมกีารเปลีย่นแปลงผูถ้อืหุน้ของ WV 

ตามทีร่ะบใุนสญัญากูย้มืเงนิระหวา่ง WV (ในฐานะผูกู้)้ และธนาคารออมสนิ (ในฐานะผูใ้หกู้)้ (ก) 

ฉบบัลงวนัที ่19 กมุภาพนัธ ์2559 ส าหรับจ านวนเงนิ 220,000,000 บาท (ข) ฉบบัลงวนัที ่27 

สงิหาคม 2561 ส าหรับจ านวนเงนิ 32,000,000 บาท และ (ค) ฉบบัลงวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 

ส าหรับจ านวนเงนิ 20,000,000 บาท โดยธนาคารออมสนิ จะใชร้ะยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ใน

การพจิารณาใหค้วามยนิยอมดงักลา่ว1/ 

5. ขอ้ตกลงกระท าการ 

(Undertakings) 

ณ วนัทีก่ารซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ บรษัิทฯ และผูซ้ ือ้ ตกลงจะด าเนนิการรว่มกนัสง่หนังสอืแจง้ WV 

เรือ่งบรษัิทฯ ยตุกิารเป็นคูส่ญัญาของสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2563 ระหวา่งนาย

ธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์นายสเุทพ ศรอีนิทราวานชิ นายธเนศ พานชิชวีะ และบรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอร์

ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

6. สทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายในกรณีที่

บรษัิทฯ ผดิค ารับรอง (Warranty 

Claim and Limitation of Liability) 

หากบรษัิทฯ ผดิค ารับรอง (ซึง่เป็นค ารบัรองตามมาตรฐานทัว่ไปทีคู่ส่ญัญาตกลงระหวา่งกนั ส าหรับ

การซือ้ขายหุน้ เชน่ เรือ่งการมอี านาจในการเขา้ท าธรุกรรมการซือ้ขายทรัพยส์นิ ความถกูตอ้งของ

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกรรมการซือ้ขายทรัพยส์นิ และการทีผู่ข้ายมกีรรมสทิธิเ์หนอืทรัพยส์นิทีซ่ ือ้

ขายอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เป็นตน้) เป็นเหตใุห ้ WV เกดิความเสยีหาย ผูซ้ ือ้สามารถมสีทิธิ

เรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากบรษัิทฯ โดยรายละเอยีดค ารับรองจะปรากฏในสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธิ

เรยีกรอ้งในหนีร้ะหวา่งบรษัิทฯ และผูซ้ ือ้ โดยระยะเวลาและมลูคา่ความรับผดิในกรณีทีบ่รษัิทฯ ผดิ

ค ารับรอง เป็นดงันี ้

1) ภายใน 5 ปี นับตัง้แตก่ารโอนหุน้ทีซ่ ือ้ขายครัง้แรก ภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้ลงวนัที ่ 25 

พฤษภาคม 2563 ระหวา่งบรษัิทฯ (ในฐานะผูซ้ ือ้) และบรษัิท Cleveland Universe Limited (ใน

ฐานะผูข้าย) (“สญัญาซือ้ขายหุน้เดมิ”) กลา่วคอื ภายในวนัที ่18 ตลุาคม 2568 ส าหรับเรือ่งภาษี  

2) ภายใน 2 ปี นับตัง้แตก่ารโอนหุน้ทีซ่ ือ้ขายครัง้แรก ภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้เดมิ กลา่วคอื 

ภายในวนัที ่18 ตลุาคม 2565 ส าหรับเรือ่งอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชภ่าษี 

3) มลูคา่ความรับผดิของบรษัิทฯ เมือ่รวมกนัแลว้ตอ้งไมเ่กนิกวา่ราคาซือ้ขายทรพัยส์นิทัง้หมด 

ทัง้นี ้ ระยะเวลาของค ารับรองทีจ่ะระบใุนสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีร้ะหวา่งผูซ้ ือ้และ

บรษัิทฯ ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาค ารับรองทีร่ะบตุามสญัญาซือ้ขายหุน้เดมิ1/ 

ดงันัน้ ในกรณีทีบ่รษัิทฯ ถกูเรยีกคา่เสยีหายจากการผดิค ารับรองบรษัิทฯ สามารถเรยีกรอ้ง

คา่เสยีหายดงักลา่วจากบรษัิท Cleveland Universe Limited ภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้เดมิไดอ้กี

ทอดหนึง่ (Back-to-Back Warranty)1/ 
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หมายเหต:ุ 

1/ WV ไดย้ืน่เอกสารขอความยนิยอมจากธนาคารออมสนิแลว้เมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 2564 ซึง่ธนาคารออมสนิอยูร่ะหวา่งการพจิารณาและคาดวา่

จะด าเนนิการแลว้เสร็จภายในเดอืนธนัวาคม 2564 

2/ ในวงเงนิไมเ่กนิ 560 ลา้นบาท โดยระบรุะยะเวลา (ก) ภายในวนัที ่29 ธนัวาคม 2568 ส าหรับเรือ่งภาษี และ (ข) ภายในวนัที ่29 ธนัวาคม 

2565 ส าหรับเรือ่งอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชภ่าษี 

 

อนึง่ คณะกรรมการบรษัิทฯ มคีวามเห็นวา่เงือ่นไขตา่งๆ ทีร่ะบใุนสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้

เงนิกูข้า้งตน้ มคีวามสมเหตสุมผล และไมด่อ้ยไปกวา่สทิธเิดมิทีร่ะบภุายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้เดมิ เชน่ เรือ่งสทิธิ

เรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ในกรณีทีบ่รษัิทฯ ผดิค ารับรอง ซึง่เมือ่บรษัิทฯ ถกูเรยีกคา่เสยีหายจากการผดิค ารับรอง บรษัิทฯ 

สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายดงักลา่วจากบรษัิท Cleveland Universe Limited ภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้เดมิไดอ้กี

ทอดหนึง่ (Back-to-Back Warranty)12 โดยบรษัิทฯ ตกลงใหผู้ล้งทนุมสีทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายได ้ในกรณีทีบ่รษัิท

ฯ ผดิค ารับรองตามทีร่ะบใุนสญัญาซือ้ขายหุน้ภายในวนัที ่ 18 ตลุาคม 2568 ส าหรับเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษี และ

ภายในวนัที ่18 ตลุาคม 2565 ส าหรับเรือ่งอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชภ่าษี และบรษัิทฯ ตกลงรับผดิชอบโดยมคีวามรับผดิรวมกนั

แลว้ไมเ่กนิกวา่ราคาซือ้ขายทรัพยส์นิทัง้หมด ทัง้นี ้ หากพน้เวลาดงักลา่วแลว้ ผูล้งทนุตกลงวา่จะไม่สามารถใชส้ทิธิ

เรยีกรอ้งใหบ้รษัิทฯ ชดใชค้า่เสยีหายในเรือ่งดงักลา่วไดอ้กีตอ่ไป ซึง่ระยะเวลาในสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็น

ระยะเวลาเดยีวกบัทีท่างบรษัิทฯ สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากบรษัิท Cleveland Universe Limited ได ้ ถงึแม ้

ภายหลงัจากการท ารายการจ าหน่ายไปเสร็จสิน้และบรษัิทฯ มไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของ MV แลว้ 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบรษัิทฯ ยังมคีวามเห็นในสว่นของมลูคา่ของการจ าหน่ายไปในครัง้นีท้ีม่ลูคา่ 

575,000,000 บาท ซึง่มากกวา่มลูคา่ของรายการไดม้าซึง่ทรัพยส์นิเมือ่เดอืนธันวาคม 2563 ทีม่มีลูคา่ 560,000,000 

บาท นัน้ มคีวามเหมาะสมและหากมกีารเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากผูล้งทนุ ความเป็นไปไดท้ีม่ลูคา่การเรยีกรอ้ง

ดงักลา่วจะสงูกวา่ 560,000,000 บาท นัน้ต า่ เนือ่งจากโอกาสทีบ่รษัิทฯ จะผดิค ารับรองและโอกาสทีจ่ะเกดิความ

เสยีหายทรัพยส์นิทีม่ั่นคงนัน้คอ่นขา้งต า่ 

 

1.5 รำยละเอยีดของสนิทรพัยท์ีจ่ ำหนำ่ยไป 

หุน้สามัญของบรษัิทร่วม ไดแ้ก ่

หุน้สามัญทัง้หมดทีบ่รษัิทฯ ถอือยู่ใน WV ซึง่ประกอบธรุกจิโรงแรมระดบั 4 ดาว ภายใตช้ือ่ โรงแรมเมอรเ์คยีว 

กรุงเทพ มักกะสนั (โรงแรมฯ) จ านวน 180,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของทนุ

จดทะเบยีนและช าระแลว้ของ WV ในราคาหุน้ละ 240.22 บาท คดิเป็นมลูคา่ทัง้ส ิน้ 432,395,882.30 บาท (โดย

มลูคา่ทางบญัชหีรอืสว่นของผูถ้อืหุน้ของ WV ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 เทา่กับ 152,427,143.15 บาท) 

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ WV ดงันี้ 

บรษัิทฯ จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่WV มอียู่กบับรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ย 

(หนีเ้งนิใหกู้ย้มื) ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะขายใหแ้กผู่จ้ะซือ้ โดยมมีลูคา่ขายรวมประมาณ 142,604,117.70 

บาท ประกอบดว้ย (1) สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื จ านวน 138,450,599.71 บาท และ (2) ดอกเบีย้คงคา้ง

ประมาณ 4,153,517.99 บาท ซึง่ค านวณถงึวนัที ่ 29 ธันวาคม 2564 (วนัทีค่าดวา่จะท ารายการแลว้เสร็จ) ทัง้นี้ 

ดอกเบีย้คงคา้งทีบ่รษัิทฯ จะไดรั้บช าระจะถกูค านวณจนถงึวนัทีท่ าการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะขายใหแ้กผู่จ้ะซือ้ 

 

12 ตามเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายหุน้เดมิ บรษัิทฯ จะสามารถเรยีกรอ้งความเสยีหายไดจ้ากบรษัิท Cleveland Universe Limited ในจ านวนไมเ่กนิ 

560 ลา้นบาท จงึมใิชเ่ป็นการ Back-to-Back Warranty ทัง้จ านวน โดยหากเกดิคา่เสยีหายขึน้ บรษัิทฯ ยังคงรับภาระสทุธสิงูสดุคอื 15 ลา้นบาท 
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โดยหนีเ้งนิใหกู้ย้มื ทีบ่รษัิทใหกู้ย้มืแก ่ WV และดอกเบีย้คา้งจา่ย ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2564 เทา่กับ 

141,591,342.07 บาท  

 

ขอ้มลูโดยสรุปของสนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไป มดีงัตอ่ไปนี้ 

ขอ้มูลท ัว่ไปของ WV 

บรษัิท เว็ลธ ์เวนเจอรส์ จ ากดั (“WV”) (เดมิชือ่บรษัิท แอลท ีเพ็นทาเคลิ 2560 จ ากดั และบรษัิท อเูบอะ 

จ ากัด) จดทะเบยีนจัดตัง้เมือ่วันที ่19 กมุภาพันธ ์2553 ดว้ยทนุจดทะเบยีนเริม่ตน้ 1 ลา้นบาท โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่

ประกอบธรุกจิโรงแรม รสีอรท์และหอ้งชดุ ภายใตช้ือ่ “โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั” ตัง้อยูเ่ลขที ่1599 ถนน

เพชรบรุตีดัใหม ่(ตดิกับถนนก าแพงเพชร 7) แขวงมักกะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ซึง่ตอ่มาไดม้กีารเพิม่ทนุ

อกี 3 ครัง้ ดงันี ้ครัง้ที ่1 เพิม่ทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้เป็น 10 ลา้นบาทในปี 2553 ครัง้ที ่2 เพิม่ทนุจดทะเบยีน

และช าระแลว้เป็น 350 ลา้นบาทในปี 2556 และครัง้ที ่ 3 เพิม่ทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้เป็น 450 ลา้นบาทในปี 

2558 

บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุในหุน้สามัญของ WV เมือ่วนัที ่29 ธันวาคม 2563 จ านวน 1,800,000 หุน้ มลูคา่ทีต่รา

ไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ WV   

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 WV มทีนุจดทะเบยีนและช าระแลว้จ านวน 450,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้

สามัญ 4,500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท (โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิของ WV ในเอกสารแนบ 1 ของ

รายงานฉบับนี)้  

ทรพัยส์นิทีส่ ำคญัของ WV 

ทรัพยส์นิทีส่ าคัญตามทีป่รากฏในงบการเงนิของ WV ประกอบดว้ย สทิธกิารเชา่ทีด่นิ สิง่ปลกูสรา้ง และ

อปุกรณ์สทุธ ิซึง่เป็นทรัพยส์นิหลกัทีใ่ชใ้นการด าเนนิธรุกจิโรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั โดยมมีลูคา่ทางบญัชี

ของทรัพยส์นิขา้งตน้ตามงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ ส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 เทา่กับ 

697.60 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดของทรัพยส์นิทีส่ าคญั สรุปไดด้งันี้ 

 ทีด่นิตามสทิธกิารเชา่ จ านวน 1 แปลง เนือ้ที ่1 ไร่ 1 งาน 40.3 ตารางวา พรอ้มอาคารโรงแรม สงู 25 

ชัน้ พรอ้มดาดฟ้า จ านวน 1 อาคาร พืน้ทีใ่ชส้อยรวมประมาณ 17,293 ตารางเมตร ตัง้อยูถ่นนก าแพงเพชร 7 แขวง

มักกะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

สำระส ำคญัของสทิธกิำรเชำ่และสิง่ปลกูสรำ้ง  

ทีต่ ัง้สทิธกิำรเชำ่ทีด่นิและ 

สิง่ปลกูสรำ้ง 

เลขที ่1599 ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่(ตดิถนนก าแพงเพชร 7) แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 

โดยอยูใ่กลส้ถานทีส่ าคญัดงันี ้

- สถานรีถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ลงิก ์(สถานมีกักะสนั) ประมาณ 250 เมตร 

- สถานรีถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล (สายสนี ้าเงนิ) (สถานเีพชรบรุ)ี หรอืรถไฟฟ้าใตด้นิ MRT 

สถานเีพชรบรุ ีประมาณ 700 เมตร 

- โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์ประมาณ 750 เมตร 

- ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซา่ พระรามเกา้ ประมาณ 1.4 กโิลเมตร 

- ตลาดประตนู ้า ประมาณ 1.7 กโิลเมตร 

- ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน ประมาณ 2.5 กโิลเมตร 

พกิดั GPS 1. ละตจิดู (Lat) 13.751266 ลองตจิดู (Long) 100.557154 

2. ละตจิดู (Lat) 13.751255 ลองตจิดู (Long) 100.557389 

ขนำดของทีด่นิ  เนือ้ที ่1 ไร ่1 งาน 40.3 ตารางวา ตัง้อยูบ่นโฉนดเลขที ่1204 เลขทีด่นิ 280 หนา้ส ารวจ 669 

รำยละเอยีดของทีด่นิ และ

สภำพกำรใชง้ำน 

ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง คอื อาคารโรงแรม สงู 25 ชัน้ (รวมชัน้ดาดฟ้า) จ านวน 1 อาคาร 
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สำระส ำคญัของสทิธกิำรเชำ่และสิง่ปลกูสรำ้ง  

ลกัษณะของทีด่นิ ลกัษณะรปูแปลงคลา้ยรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ โดยทีด่นิตดิถนนก าแพงเพชร 7 (ถนนลาดยางขนาด 4 ชอ่งทาง

จราจร ความกวา้ง 12 – 14 เมตร) หนา้กวา้งประมาณ 53 เมตร ความลกึประมาณ 38 - 43 เมตร ระดบัทีด่นิ

มคีวามสงูเสมอระดบัถนนดา้นหนา้ 

รำยละเอยีดของสิง่ปลกูสรำ้ง อาคารโรงแรม สงู 25 ชัน้ (รวมชัน้ดาดฟ้า) จ านวน 1 อาคาร พืน้ทีใ่ชส้อยอาคารรวมประมาณ 17,293 

ตารางเมตร อายอุาคารประมาณ 5 ปี ( ณ กนัยายน 2564) ประกอบดว้ย หอ้งพกั 180 หอ้ง พรอ้มทัง้สิง่

อ านวยความสะดวกตา่งๆ  

ผูถ้อืกรรมสทิธิท์ ีด่นิ การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

ผูถ้อืกรรมสทิธิส์ ิง่ปลกูสรำ้ง บรษัิท เว็ลธ ์เวนเจอรส์ จ ากดั (เมือ่ครบอายสุญัญาเชา่ สิง่ปลกูสรา้งและสว่นควบตา่งๆ จะตกเป็นกรรมสทิธิ์

ของผูใ้หเ้ชา่) 

ผูค้รอบครองสทิธกิำรเชำ่

ทีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้ง 

บรษัิท เว็ลธ ์เวนเจอรส์ จ ากดั ภายใตส้ญัญาระหวา่งการรถไฟแหง่ประเทศไทย และบรษัิท เว็ลธ ์เวนเจอรส์ 

จ ากดั ดงันี ้

1. สัญญาเช่าที่ด ินเพื่อด าเนินการจัดหาผลประโยชน์ที่บริเวณย่านสถานีมักกะสัน เลขที่สัญญา 

907538126 ฉบบัลงวนัที ่4 กมุภาพนัธ ์2554  

2. บนัทกึตอ่ทา้ยสญัญาเชา่ทีด่นิเพือ่ด าเนนิการจัดหาผลประโยชนท์ีบ่รเิวณยา่นสถานมีกักะสนั ฉบบัลง

วนัที ่4 กมุภาพนัธ ์2554 (ครัง้ที ่1) เลขทีส่ญัญา 907540171 ลงวนัที ่17 กมุภาพนัธ ์2554  

3. บนัทกึตอ่ทา้ยสญัญาเชา่ทีด่นิเพือ่ด าเนนิการจัดหาผลประโยชนท์ีบ่รเิวณยา่นสถานมีกักะสนั ฉบบัลง

วนัที ่4 กมุภาพนัธ ์2554 (ครัง้ที ่2) เลขทีส่ญัญา 907580020 ลงวนัที ่3 เมษายน 2558 

4.  สญัญาเชา่ทีด่นิเพือ่ปลกูสรา้งอาคารทีบ่รเิวณยา่นสถานมีกักะสนั เลขทีส่ญัญา 902538110 ฉบบัลง

วนัที ่4 กมุภาพนัธ ์2554 

5. บนัทกึตอ่ทา้ยสญัญาเชา่ทีด่นิเพือ่ปลกูสรา้งอาคารทีบ่รเิวณยา่นสถานมีกักะสนั ฉบบัลงวนัที ่ 4 

กมุภาพนัธ ์2554 (ครัง้ที ่1) เลขทีส่ญัญา 902540170 ลงวนัที ่17 กมุภาพนัธ ์2554 

6. บนัทกึตอ่ทา้ยสญัญาเชา่ทีด่นิเพือ่ปลกูสรา้งอาคารทีบ่รเิวณยา่นสถานมีกักะสนั ฉบบัลงวนัที ่ 4 

กมุภาพนัธ ์2554 (ครัง้ที ่2) เลขทีส่ญัญา 902580019 ลงวนัที ่3 เมษายน 2558 

โดยสรปุ อายสุญัญาเชา่ทีด่นิ 28 ปี เริม่นับตัง้แตว่นัที ่1 กมุภาพนัธ ์2560 สิน้สดุวนัที ่31 มกราคม 2588  

(ทัง้นี ้อายสุญัญาสทิธกิารเชา่คงเหลอื ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2564 ประมาณ 23 ปี 4 เดอืน) 

ภำระผกูพนัในสทิธกิำรเชำ่

และสิง่ปลกูสรำ้ง 

จ านองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวของธนาคารออมสนิทัง้จ านวน ภายใตห้นังสอืยนิยอมจากการรถไฟ

แหง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่8 ธนัวาคม 2558 

กฎหมำยทีม่ผีลกระทบตอ่

ทรพัยส์นิ 

ทรัพยส์นิตัง้อยูใ่นเขตผงัเมอืงประเภทพาณชิยกรรม (พืน้ทีส่แีดง) ตามประกาศผงัเมอืงรวมจังหวดั

กรงุเทพมหานคร (พ.ศ. 2556) ซึง่ทีด่นิดงักลา่วสามารถประกอบกจิกรรมโรงแรมไดต้ามขอ้ก าหนดการใช ้

ประโยชนท์ีด่นิ 

รำคำประเมนิสทิธกิำรเชำ่

และสิง่ปลกูสรำ้ง 

บรษัิท ทรทีร ีแอพไพรซลั จ ากดั ประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิดว้ยวธิรีายได ้(Income Approach) แบบคดิลด

กระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow) โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการประเมนิเพือ่สาธารณะ ไดม้ลูคา่เทา่กบั 

1,234,301,000 บาท ประเมนิเมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2564 

มลูคำ่ทำงบญัช ี สทิธกิารเชา่ทีด่นิ เทา่กบั 7.26 บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

สิง่ปลกูสรา้ง เทา่กบั 691.16 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ทีม่า: รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของบรษัิท เว็ลธ ์เวนเจอรส์ จ ากดั โดยบรษัิท ทรทีร ีแอพไพรซลั จ ากดั เลขที ่TT-2021-09-015-TT-

HO-OTR ลงวนัที ่29 กนัยายน 2564 

 

หนีส้นิทีส่ ำคญัของ WV 

หนีส้นิทีส่ าคัญตามทีป่รากฏในงบการเงนิของ WV ไดแ้ก ่(1) เงนิกูย้มืจากบคุคลและบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง (เงนิ

กูย้มืจากกรรมการและผูถ้อืหุน้ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3 ตอ่ปี) และ (2) เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิแหง่หนึง่ (ซึง่ไดรั้บ

การพักช าระเงนิตน้เป็นระยะเวลา 24 เดอืน ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2563 ถงึเดอืนมนีาคม 2565 และขยายระยะเวลา

ช าระหนีต้ามสญัญาเงนิกูจ้ากเดมิออกไปอกี 24 เดอืน ตามมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืลกูหนีท้ีไ่ดรั้บผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19)  
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โดยมมีลูคา่ทางบญัชขีองหนี้สนิทีส่ าคญัดงักลา่วขา้งตน้ตามงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ ส าหรับงวด 12 

เดอืน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 เทา่กบั 349.44 ลา้นบาท และ 221.52 ลา้นบาท ตามล าดับ  

 

1.6 มูลคำ่รวมของสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหนำ่ยไป กำรช ำระคำ่ตอบแทน เกณฑท์ีใ่ชใ้นกำรค ำนวณมูลคำ่

รวมของสนิทรพัยท์ีจ่ ำหนำ่ยไปและมูลคำ่สิง่ตอบแทน 

1.6.1 มลูคา่รวมของสนิทรัพยท์ีจ่ าหน่ายไป 

มลูคา่รวมของสนิทรัพย ์ และคา่ตอบแทนทีบ่รษัิทฯ จะไดรั้บจากการขายหุน้ทีจ่ะขายและการโอนสทิธิ

เรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืทีผู่จ้ะซือ้จะช าระใหแ้กบ่รษัิทฯ ในมูลคา่ซือ้ขายรวมทัง้สิน้ 575 ลา้นบาท 

สามารถแบง่ไดด้งันี้ 

(1) มลูคา่รวมของหุน้สามัญของ WV จ านวน 1,800,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 

40 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ WV ในราคาหุน้ละ 240.22 บาท คดิเป็นมูลคา่ทัง้ส ิน้ 432,395,882.30 

บาท โดยมลูคา่ทางบัญชหีรอืสว่นของผูถ้อืหุน้ของ WV ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 เทา่กับ 152,427,143.15 บาท 

หรอื 33.87 บาทตอ่หุน้ 

(2) สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ WV ตามสญัญากูย้มืเงนิของ WV เป็นมลูคา่ 138,450,599.71 

บาท พรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ย ประมาณ 4,153,517.99 บาท (ค านวณถงึวนัที ่29 ธันวาคม 2564 ซึง่เป็นวนัทีค่าดวา่

จะท ารายการแลว้เสร็จ) รวมเป็นมลูคา่ 142,604,117.70 บาท ซึง่เทา่กบัมูลคา่หนีเ้งนิกูย้มืคงคา้งในสว่นของสทิธิ

เรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูย้มื (ในกรณีทีท่ ารายการภายหลงัจากวนัที ่ 29 ธันวาคม 2564 บรษัิทฯ จะไดรั้บดอกเบีย้เงนิกู ้

เพิม่ขึน้ จนถงึวนัทีท่ ารายการจรงิ) 

 

1.6.2 เกณฑท์ีใ่ชใ้นการค านวณสนิทรัพยท์ีจ่ าหน่ายไปและมลูคา่สิง่ตอบแทน 

มลูคา่สิง่ตอบแทนเป็นมลูคา่ทีไ่ดจ้ากการเจรจาตอ่รองระหวา่งบรษัิทฯ กบัผูจ้ะซือ้ โดย 

หุน้สามัญของ WV 

บรษัิทฯ ไดพ้จิารณามาจากการประเมนิมลูคา่หุน้ของกจิการดว้ยวธิกีารตา่งๆ ไดแ้ก ่ วธิมีลูคา่ตามบญัช ี วธิี

ปรับปรุงมลูคา่ตามวธิเีปรยีบเทยีบกับบรษัิททีป่ระกอบธรุกจิใกลเ้คยีงกนั และวธิคีดิลดกระแสเงนิสด ซึง่ทางบรษัิทฯ 

มคีวามเห็นวา่ วธิคีดิลดกระแสเงนิสด เป็นวธิทีีเ่หมาะสมทีส่ดุในการประเมนิมลูคา่ เนือ่งจากเป็นวธิทีีค่ านงึถงึผลการ

ด าเนนิงานในอดตี แผนธรุกจิ สภาวะเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมทีแ่สดงถงึความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสดใน

อนาคต ซึง่บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาถงึผลประกอบการในอดตี และสดัสว่นรายได ้และมคีวามเห็นวา่ ผลการด าเนนิงานใน

อดตี เป็นผลการด าเนนิงานทียั่งไมด่งึศักยภาพของโรงแรมฯ ออกมาใชอ้ยา่งเต็มที ่ เนือ่งจากมอีตัราการใชบ้รกิาร

หอ้งอาหารและหอ้งประชมุสมัมนาคอ่นขา้งต า่ และมสีดัสว่นรายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดืม่ รายไดค้า่หอ้ง

ประชมุคอ่นขา้งต า่เมือ่เทยีบกบัโรงแรมเทยีบเคยีงในอตุสาหกรรม ซึง่ WV มสีดัสว่นรายไดด้งันี ้ รายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารหอ้งพัก รอ้ยละ 69.40 รายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดืม่ รอ้ยละ 24.37 รายไดค้า่หอ้งประชมุเพือ่จัด

อบรมสมัมนา รอ้ยละ 4.88 และรายไดอ้ืน่ๆ รอ้ยละ 1.35 ทางบรษัิทฯ จงึไดป้รกึษาหารอื และประชมุถงึแนวทางการ

บรหิารโรงแรม รวมไปถงึแผนธุรกจิในอนาคต ซึง่การประเมนิมูลคา่โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั จงึอา้งองิถงึ

แผนธรุกจิของโรงแรมฯ เป็นหลกั รวมถงึน าผลประกอบการในอดตีมาพจิารณา และยังรวมถงึขอ้มลูจากอตุสาหกรรม

โรงแรมและการทอ่งเทีย่วดว้ย จงึสามารถสรุปมูลคา่ประเมนิสว่นของผูถ้อืหุน้ของ WV ไดเ้ทา่กับ 916.44 – 

1,099.27 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมลูคา่ตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีร่อ้ยละ 40 จะเทา่กับ 366.58 – 439.71 ลา้นบาท 

(รายละเอยีดเพิม่เตมิอยูใ่นขอ้ 1.7 ของสารสนเทศเกีย่วกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์บญัช ี2 (ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ย 

6) ของบรษัิทฯ ทีแ่นบมากบัหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี)้ 
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นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ไดพ้จิารณามลูคา่ทรัพยส์นิของ WV จากการประเมนิของผูป้ระเมนิทรัพยส์นิ โดย 

บรษัิทฯ ไดว้า่จา้งผูป้ระเมนิอสิระทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ไดแ้ก ่บรษัิท ทรทีร ีแอพไพรซัล จ ากัด 

ประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของ WV ดว้ยวธิรีายได ้ แบบคดิลดกระแสเงนิสด บนสมมตฐิานทีโ่รงแรมจะมกีารเปิด

ใหบ้รกิารไตรมาส 3 ปี 2565 ซึง่มแีนวโนม้ของการระบาดโรคไวรัส COVID-19 ทีล่ดลง ไดม้ลูคา่กจิการ 1,234.30 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมูลคา่ตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีร่อ้ยละ 40 จะเทา่กบั 493.72 ลา้นบาท 

บรษัิทฯ ไดพ้จิารณามลูคา่ประเมนิทรัพยส์นิ ประกอบกับการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรมของสว่นผูถ้อืหุน้ขา้งตน้

แลว้ มคีวามเห็นวา่ราคาซือ้ขาย WV อยูใ่นชว่งราคาทีส่มเหตสุมผลกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และศักยภาพในการ

เจรญิเตบิโตของพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ WV 
บรษัิทฯ จะจ าหน่ายสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูข้อง WV ตามสญัญากูย้มืเงนิของ WV ใหแ้กผู่จ้ะซือ้ ซึง่คดิเป็น

ราคาซือ้ขายส าหรับการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืพรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่ายรวมทัง้ส ิน้ 142,604,117.70 บาท 

ซึง่จ านวนเงนิดงักลา่วจะตอ้งเทา่กบัมลูคา่หนีเ้งนิกูย้มืคงคา้งในสว่นของสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูย้มื  โดยดอกเบีย้

คา้งจา่ยทีบ่รษัิทฯ จะไดรั้บช าระจะถกูค านวณจนถงึวนัทีท่ าการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะขายใหแ้กผู่จ้ะซือ้ 

 

1.6.3 เงือ่นไขในการช าระเงนิ 

เมือ่เงือ่นไขบงัคบักอ่นครบถว้น และ ณ วนัทีก่ารซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ตามทีร่ะบใุนสญัญาซือ้ขายหุน้และ

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ นายธรรศพลฐ ์ แบเลเว็ลด ์ จะช าระราคาซือ้ขายหุน้และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิให ้

กูย้มืพรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ยทัง้หมดใหแ้กบ่รษัิทฯ จนครบจ านวน  ทัง้นี ้ บรษัิทฯ คาดวา่ธุรกรรมการซือ้ขายจะแลว้

เสร็จภายในวนัที ่31 ธันวาคม 2564 หรอืวนัอืน่ใดทีคู่ส่ญัญาไดต้กลงกนั อยา่งไรก็ด ีหากไมม่กีารซือ้ขายทรัพยส์นิ

เกดิขึน้อนัเนือ่งมาจากทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2564 ของบรษัิทฯ มมีตไิมอ่นุมัตใิหบ้รษัิทฯ ท ารายการ

จ าหน่ายไปรายการนีแ้ละเงือ่นไขบงัคับกอ่นไมบ่รรลผุลส าเร็จ คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงจะเลกิสญัญาซือ้ขายหุน้

และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูต้อ่ไป 

 

1.7 ประเภทและขนำดของรำยกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรพัย ์

เกณฑก์ำรค ำนวณขนำดรำยกำร สตูรกำรค ำนวณ ขนำดรำยกำร 

1. เกณฑม์ลูคา่สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตน

สทุธ ิ(NTA) 

= (151.61 ลา้นบาท1/ * 40%) / 779.73 ลา้นบาท2/ รอ้ยละ 7.78 

2. เกณฑก์ าไรสทุธ ิ ไมส่ามารถค านวณได ้เนือ่งจาก WV มผีลขาดทนุจากการด าเนนิงาน  n.a. 

3. เกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน = 575.00 ลา้นบาท3/ / 850.64 ลา้นบาท4/ รอ้ยละ 67.60 

4. เกณฑม์ลูคา่ของหลกัทรัพย ์ ไมส่ามารถค านวณได ้เนื่องจากบรษัิทฯ ไมม่กีารออกหลักทรัพยใ์หม่เพือ่

ช าระคา่ซือ้ขายสนิทรัพย ์

n.a. 

เกณฑส์งูสดุ ตำมเกณฑม์ลูคำ่รวมของสิง่ตอบแทน  รอ้ยละ 67.60 

เกณฑส์งูสดุเมือ่รวมขนำดรำยกำรยอ้นหลงั 6 เดอืน ตำมเกณฑม์ลูคำ่รวมของสิง่ตอบแทน รอ้ยละ 78.78 

หมายเหต:ุ 

1/ สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิอง WV = สนิทรัพยร์วมจ านวน 754.78 ลา้นบาท - สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนจ านวน 0.82 ลา้นบาท - หนีส้นิรวมจ านวน 

602.35 ลา้นบาท อา้งองิจากงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ของ WV ส าหรับงวด 12 เดอืน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 (ไมนั่บรวมสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน ประเภทสทิธกิารเชา่ (คา่ธรรมเนยีมจัดประโยชนร์อตดัจา่ย) จากการเชา่ทีด่นิจากการรถไฟแหง่ประเทศไทย 

จ านวน 6.44 ลา้นบาท ซึง่มกีารใชป้ระโยชนใ์นการท าธรุกจิ) 

2/ สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษัิทฯ = สนิทรัพยร์วมจ านวน 850.64 ลา้นบาท - สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนจ านวน 0.24 ลา้นบาท - หนีส้นิรวมจ านวน 

70.67 ลา้นบาท อา้งองิจากงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้ของบรษัิทฯ ส าหรบังวด 6 เดอืน สิน้สดุ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 

 (ไมนั่บรวมสนิทรัพยส์ทิธกิารใชจ้ านวน 3.72 ลา้นบาท และไมนั่บรวมสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน ประเภทลขิสทิธิส์ารคดแีละเพลงจ านวน 2.25 ลา้น

บาท และสทิธใินการใชเ้ครือ่งหมายการคา้จ านวน 103.20 ลา้นบาท ซึง่มกีารใชป้ระโยชนใ์นการท าธรุกจิ) 
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3/ ประกอบดว้ย  

 คา่หุน้สามญัของ WV จ านวน 432.40 ลา้นบาท (โดยมลูคา่ตามบญัชขีอง WV ตามสดัสว่นการถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เทา่กบั 

60,970,857.26 บาท) และ  

 ราคาสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ WV ซึง่ค านวณจาก มลูคา่หนีเ้งนิกูย้มืและดอกเบีย้คา้งรับของ WV ค านวณถงึ ณ วนัที ่ 29 

ธนัวาคม 2564 จ านวน 142.60 ลา้นบาท (ซึง่เทา่กบัมลูหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ WV)  

4/ สนิทรัพยร์วมของบรษัิทฯ ตามงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้ ส าหรับงวด 6 เดอืน สิน้สดุ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 

 

1.8 แผนกำรใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรพัย ์

บรษัิทฯ มแีผนใชเ้งนิทีไ่ดรั้บจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ซึง่คาดวา่จะไดรั้บเงนิจากผูจ้ะซือ้ประมาณ 575 

ลา้นบาท โดยบรษัิทฯ จะส ารองเงนิทีไ่ดรั้บจากการจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญ WV เพือ่วตัถปุระสงคต์อ่ไปนี้ 

(1) เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน และเป็นเงนิทนุส ารองในการประกอบธรุกจิปัจจบุนัของกลุม่บรษัิทฯ ซึง่

ด าเนนิธรุกจิหลักเกีย่วกับสือ่ หรอื 

(2) เพือ่ใชใ้นการขยายธรุกจิของบรษัิทฯ ตามแผนการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ทีต่อ้งการกระจายความ

เสีย่งของการท าธรุกจิ รวมถงึลดปัจจัยความเสีย่งในการพึง่พงิความสามารถจากบคุลากรในธรุกจิสือ่ 

ซึง่บรษัิทฯ ไดม้กีารลงทนุเพือ่เพิม่ศกัยภาพใหก้บับรษัิทย่อยทางออ้มคอื บรษัิท ลเิบอเรเตอร ์จ ากัดซึง่

อยูร่ะหวา่งการยืน่ขอใบรับอนุญาตธรุกจิหลกัทรัพยแ์บบ ก. (ใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยแ์บบ

ครบวงจร) ทีปั่จจุบนัมแีผนการด าเนนิธรุกจิทางดา้นการเงนิเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์ ทัง้นี้ 

ใบอนุญาตธรุกจิหลกัทรัพยป์ระเภท ก. เป็นใบอนุญาตทีอ่นุญาตใหส้ามารถด าเนนิธรุกจิเกีย่วกบั

หลกัทรัพยไ์ดห้ลายประเภท ดังนัน้ บรษัิทฯ จงึเล็งเห็นโอกาสในการสรา้งผลประกอบการทีด่ขี ึน้ผา่น

ใบอนุญาตธรุกจิหลกัทรัพยแ์บบ ก. ซึง่หากบรษัิทยอ่ยทางออ้มไดรั้บใบอนุญาตดงักลา่วแลว้จะ

สามารถด าเนนิธรุกจิทางดา้นการเงนิทีค่รบวงจรมากยิง่ขึน้ ทัง้นี ้ บรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะศกึษาถงึ

ผลตอบแทนและความเป็นไปไดเ้บือ้งตน้ ในการประกอบธรุกจิประเภทอืน่ทีเ่กีย่วเนื่องเพิม่เตมิจากการ

ประกอบธรุกจินายหนา้ซือ้ขายหลกัทรัพย ์  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการขยายขอบเขตไปยังการ

ประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทอืน่ และ/หรอื ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งไดใ้นอนาคต ทัง้นี ้ บรษัิทฯ จะ

พจิารณาอยา่งถีถ่ว้นถงึผลตอบแทนสงูสดุของบรษัิทฯ และเพือ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ 

 

1.9 เง ือ่นไขในกำรท ำรำยกำร 

บรษัิทฯ จะจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของ WV ซึง่รวมทัง้การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื

ทัง้หมดของ WV โดยมเีงือ่นไขในการเขา้ท ารายการ ดงันี ้ 

(1) บรษัิทฯ ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ในการเขา้ท ารายการดงักลา่ว ดว้ยคะแนนเสยีง

ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธลิงคะแนน โดยไมนั่บ

สว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี13  

(2) การเขา้ท ารายการดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขบงัคบักอ่น (Conditions Precedent) ทีร่ะบไุวใ้น

สญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ตามทีร่ะบใุนสว่นที ่1 ขอ้ 1.4 ของรายงานฉบบันี ้ 

 

  

13 จากขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ลา่สดุ (XM) ณ วนัที ่15 ตลุาคม 2564 ผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีส าหรับการพจิารณาวาระนี ้ไดแ้ก ่นายธรรศพลฐ ์

แบเลเว็ลด ์จ านวน 10,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 ของหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ 
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1.10 สญัญำทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรในคร ัง้นี ้

สรุปสาระส าคัญของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยอ์ยูใ่นสว่นที ่ 1 ขอ้ 1.4 

ของรายงานฉบบันี ้และขอ้ 1.3.1 ของสารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์บัญช ี2 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6) ทีแ่นบ

มากบัหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี ้

 

2. ขอ้มูลของบรษิทั เว็ลธ ์เวนเจอรส์ จ ำกดั ซึง่เป็นสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหนำ่ยไป 

ปรากฏตามรายละเอยีดในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบันี ้ 
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สว่นที ่2: ควำมเห็นของทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระ เกีย่วกบัควำมสมเหตสุมผลของรำยกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่

สนิทรพัย ์

 

 ในการพจิารณาความสมเหตสุมผลของการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณา

จากปัจจัยส าคัญ ดงัตอ่ไปนี้ 

 

1. วตัถปุระสงคแ์ละควำมจ ำเป็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำร 

จากนโยบายการลงทนุของบรษัิทฯ ซึง่มนีโยบายทีจ่ะลงทนุในธรุกจิทีเ่ป็นการตอ่ขยายจากธุรกจิเดมิ (ธรุกจิ

สือ่) ทีม่อียูใ่นปัจจบุนัโดยบรษัิทฯ ยังคงด าเนนิธรุกจิสือ่ตอ่ไป เพือ่เป็นการเพิม่ชอ่งทางและศักยภาพในการหารายได ้

รวมถงึการพจิารณากระจายความเสีย่งของการลงทนุไปยังธรุกจิทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโต ไมพ่ึง่พารายไดห้ลักจาก

ความสามารถของบคุลากรเป็นหลกั โดยอาจจะพจิารณาเขา้ลงทนุในรูปแบบบรษัิทย่อย บรษัิทย่อยทางออ้ม บรษัิท

ร่วม หรอืพันธมติรทางธรุกจิ 

เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2563 บรษัิทฯ จงึตดัสนิใจเขา้ไปลงทนุในธรุกจิโรงแรมผา่นการลงทนุในหุน้สามัญ 

WV ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ WV พรอ้มทัง้รับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้โดยที่

บรษัิทฯ ไดป้ระเมนิความเสีย่งของการลงทนุ ภายใตส้ถานการณ์และผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชว่งเวลานัน้ซึง่อยูใ่นระลอกแรกของการแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยที่

คณะกรรมการบรษัิทฯ คาดการณ์วา่โรงแรมฯ ซึง่หยุดใหบ้รกิารชัว่คราวเมือ่เดอืนเมษายน 2563 จะสามารถกลับมา

ด าเนนิงานไดต้ามปกตภิายในสิน้ปี 2563 และตอ่มาไดเ้ขา้ท าธรุกรรมดงักลา่วแลว้เสร็จเมือ่วันที ่ 29 ธันวาคม 2563 

ซึง่เป็นชว่งเริม่ตน้ของการแพร่ระบาดในระลอกที ่2  

เมือ่พจิารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในระลอกที ่2 เมือ่ปลายปี 2563 ตอ่เนือ่ง

มาถงึระลอกที ่ 3 ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2564 เป็นตน้มา ทีม่จี านวนผูต้ดิเชือ้รายใหมแ่ละผูเ้สยีชวีติเพิม่ขึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง โดยจ านวนผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้ถงึหลกัหมืน่เมือ่วนัที ่ 17 กรกฎาคม 2564 และจ านวนผูต้ดิเชือ้รายใหมส่งูสดุ

จ านวน 23,418 ราย เมือ่วนัที ่ 13 สงิหาคม 2564 ซึง่จ านวนผูต้ดิเชือ้ยังคงอยูใ่นระดบัหลกัหมืน่ถงึเมือ่วนัที ่ 18 

ตลุาคม 2564  

ในขณะทีก่ารเร่งฉดีวคัซนีใหแ้กป่ระชาชนในชว่งครึง่แรกของปี 2564 ยังคงมขีอ้จ ากดัหลายประการ และ

เริม่ฉดีวคัซนีไดม้ากขึน้ตัง้แตเ่ดอืนมถินุายน 2564 เป็นตน้มา14 ประกอบกบัการกลายพันธุข์องเชือ้ไวรัส COVID-19 

สายพันธุเ์ดลตา้ทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธภิาพทีล่ดลงของวัคซนีในทกุยีห่อ้ทัว่โลก จงึท าใหก้ารคาดการณ์ของทศิทาง

ธรุกจิโรงแรมมกีารเปลีย่นแปลงไป โดยคาดวา่จะเริม่ฟ้ืนตวัเขา้ใกลร้ะดบัเดมิกอ่น COVID-19 ในปี 256715  

เมือ่วเิคราะหส์ถานการณ์ของอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและโรงแรม และโอกาสการฟ้ืนตวัของโรงแรมฯ ซึง่

ลว้นแตเ่ป็นปัจจัยภายนอกทีค่วบคมุไดย้าก ดงันัน้ การจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญของ WV รวมทัง้การโอนสทิธิ

เรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่ WV ยังคงคา้งกบับรษัิทฯ ถอืวา่เป็นทางเลอืกหนึง่ทีเ่หมาะสมในสถานการณ์

ปัจจุบนัของบรษัิทฯ ซึง่จะเป็นการลดการลงทนุในธรุกจิทีจ่ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวันานกวา่ทีค่าดการณ์

ไว ้ ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถน าเงนิไปลงทนุธรุกจิอืน่ทีม่โีอกาสไดรั้บผลตอบแทนเร็วขึน้ ซึง่จะสง่ผลดตีอ่ผลการ

14 ณ วนัที ่20 ตลุาคม 2564 จ านวนผูท้ีไ่ดร้ับการฉีดวคัซนีครบ 2 เข็ม ทัว่ประเทศ ประมาณรอ้ยละ 38.18 ของประชากรทัง้หมด (ทีม่า: เว็บไซต์

ของกระทรวงสาธารณสขุ https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/ ) 

15 ทีม่า: บทความ “ตลาดนักทอ่งเทีย่วจนีมแีนวโนม้ฟ้ืนตวัชา้... กดดนัธรุกจิทอ่งเทีย่วโลก”, ฝ่ายวจัิยธรุกจิ ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้

แหง่ประเทศไทย, 1 มถินุายน 2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

73/175



ด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในอนาคตตอ่ไป ทัง้นี ้ ในปี 2564 บรษัิทฯ ไดข้ยายการลงทนุไปสูธ่รุกจินายหนา้ซือ้ขาย

หลกัทรัพย ์โดยการจัดตัง้บรษัิท ลเิบอเรเตอร ์จ ากดั ถอืหุน้โดยบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ซึง่ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการยืน่

ขอใบรับอนุญาตธรุกจิหลกัทรัพยแ์บบ ก. (ใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยแ์บบครบวงจร) และมแีผนทีจ่ะศกึษา

ถงึผลตอบแทนและความเป็นไปไดเ้บือ้งตน้ ในการประกอบธรุกจิประเภทอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่งเพิม่เตมิจากการประกอบ

ธรุกจินายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์ เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการขยายขอบเขตไปยังการประกอบธรุกจิหลกัทรัพย์

ประเภทอืน่ และ/หรอื ธรุกจิทีเ่กีย่วเนื่องไดใ้นอนาคต  

 

2. เปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของกำรเขำ้ท ำรำยกำร 

2.1 ขอ้ดแีละประโยชนข์องกำรเขำ้ท ำรำยกำร 

(1) ลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิโรงแรม 

เนือ่งจากชว่งเวลาทีบ่รษัิทฯ เริม่ตดัสนิใจลงทนุในธรุกจิโรงแรมของ WV เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2563 ความ

รุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย อยูใ่นชว่งเริม่ตน้ คอื เป็นการตดิเชือ้

ในระลอกที ่1 จนเริม่ควบคมุไดร้ะดบัหนึง่ในชว่งเดอืนพฤษภาคม 2563 (ซึง่ระลอกที ่1 ถอืวา่มคีวามรุนแรงนอ้ยกวา่

การแพร่ระบาดในระลอกที ่ 2 และระลอกที ่ 3 ทีม่จี านวนผูต้ดิเชือ้และเสยีชวีติเพิม่ขึน้อยา่งมาก) บรษัิทฯ จงึ

คาดการณ์วา่ธรุกจิโรงแรมจะเริม่ฟ้ืนตวัในปี 2564 

โดยอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว โรงแรม ธรุกจิขนสง่ทัง้ทางบกและทางอากาศ รวมทัง้ธรุกจิบรกิารเกอืบทกุ

ประเภทไดรั้บผลกระทบทางตรงอยา่งรุนแรงมาตัง้แตช่ว่งตน้ปี 2563 อนัเนื่องมาจากการก าหนดมาตรการเพือ่หยดุ

การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ไดแ้ก ่มาตรการปิดเมอืง (Lockdown) ของประเทศตา่งๆ รวมทัง้ประเทศ

ไทย เพือ่ควบคมุการเดนิทางระหวา่งประเทศ สง่ผลใหก้ารเดนิทางระหวา่งประเทศหยดุชะงัก, มาตรการ Lockdown 

ภายในประเทศเพือ่จ ากดัการเดนิทางภายในประเทศ, การจ ากัดประเภทธรุกจิและระยะเวลาในการใหบ้รกิาร เป็นตน้ 

จากมาตรการขา้งตน้ รวมทัง้การปรับพฤตกิรรมการใชช้วีติในวถิใีหม ่ (New Normal) จงึสง่ผลท าใหจ้ านวน

นักทอ่งเทีย่วไทยและตา่งชาตหิดตวัอยา่งรุนแรงเป็นประวตักิารณ์ถงึรอ้ยละ 74 จากปี 2562 สว่นภาพรวมของ

ประเทศไทยมดีงันี้ 

- จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตใินปี 2563 หดตวัรอ้ยละ 83.20 จากปี 2562 ซึง่นักทอ่งเทีย่วจากตลาดหลัก

หดตวัอยา่งรุนแรงไดแ้ก ่ นักทอ่งเทีย่วจากประเทศจนี อนิเดยี เกาหลใีต ้ และมาเลเซยี ลดลงรอ้ยละ 

88.60 รอ้ยละ 86.90 รอ้ยละ 86.20 และรอ้ยละ 85.50 ตามล าดบั 

- รายไดจ้ากนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิ9 เดอืนแรกของปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 76.80 จากปี 2562 โดยลดลง

จากตลาดหลกั ไดแ้ก ่ นักทอ่งเทีย่วจากประเทศจนี อนิเดยี เกาหลใีต ้สหราชอาณาจักร และรัสเซยี ซึง่

ลดลงรอ้ยละ 86.60 รอ้ยละ 83.70 รอ้ยละ 81.50 รอ้ยละ 65.60 และรอ้ยละ 41.40 ตามล าดับ 

- จ านวนนักทอ่งเทีย่วคนไทยเดนิทางทอ่งเทีย่วในประเทศในปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 47.60 และรายไดจ้าก

นักทอ่งเทีย่วคนไทยเดนิทางทอ่งเทีย่วในประเทศในปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 55.40 จากปี 2562 โดยหดตวั

เกอืบรอ้ยละ 100 ในชว่งเดอืนเมษายน - พฤษภาคม 2563 เป็นผลจากมาตรการ Lockdown ทัว่ประเทศ 

และก าลงัซือ้ทีล่ดลงจากภาวะเศรษฐกจิถดถอยซึง่มกีารปิดกจิการและเลกิจา้งงานอยา่งตอ่เนือ่ง กอ่น

สถานการณ์จะปรับตัวดขี ึน้ตัง้แตเ่ดอืนมถินุายน 2563 เป็นตน้มา 

(ทีม่า: วจิัยกรุงศร,ี แนวโนม้ธรุกจิ/อตุสาหกรรม ปี 2564 - 2566: ธรุกจิโรงแรม, 24 กมุภาพันธ ์2564) 

 

ทัง้นี ้ จากการคาดการณ์การฟ้ืนตวัของอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและโรงแรมทีค่าดวา่จะเริม่ฟ้ืนตวัประมาณปี 

2567 จะขึน้อยู่กับการควบคมุการแพร่ระบาดใหจ้บโดยเร็วและมาตรการป้องกนัทีเ่ขม้งวดเพือ่ใหร้ะบบเศรษฐกจิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

74/175



สามารถด าเนนิตอ่ไปได ้ โดยทีรู่ปแบบการทอ่งเทีย่วและการใชช้วีติจะเปลีย่นแปลงไปภายใตฐ้านวถิชีวีติใหม ่ (New 

Normal) ทีจ่ะตอ้งมมีาตรการป้องกนัและเลีย่งความเสีย่งจากโรคระบาด อาท ิ การรักษาระยะหา่ง การลดการสมัผัส

โดยตรง การเนน้สขุอนามัยทีด่แีละความปลอดภัย เป็นตน้ ซึง่ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและโรงแรม

จ าเป็นตอ้งปรับตวั เพือ่ใหต้อบสนองความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่วทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่แรงขบัเคลือ่นส าคญัทีจ่ะ

พลกิฟ้ืนอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและโรงแรมของไทย ยังคงมาจากนักทอ่งเทีย่วจากตา่งประเทศโดยเฉพาะจาก

ประเทศหลักๆ เชน่ ประเทศจนี และอนิเดยี เป็นตน้ 

เมือ่ประเมนิผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ของอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว

และโรงแรม จงึเป็นการลดความเสีย่งทีบ่รษัิทฯ อาจจะไดรั้บหากยังคงลงทนุในหุน้สามัญของ WV ตอ่ไป ดงันี้ 

 ลดความเสีย่งหากโรงแรมฯ ยังไมส่ามารถกลับมาเปิดใหบ้รกิาร (Re-open) ไดต้ามก าหนดอันจะสง่ผล

โดยตรงตอ่ผลการด าเนนิงานของ WV ทีย่ังคงขาดทนุมาอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้นี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

COVID-19 ยังไม่สามารถควบคมุได ้ และ/หรอื มมีาตรการทีจ่ ากัดการเดนิทางเหมอืนเชน่ทีผ่า่นมา รวมถงึการเพิม่

มาตรการดา้นความปลอดภัย เชน่ มผีลการรับรองการตรวจเชือ้โวรัส COVID-19 การฉดีวัคซนี COVID-19 ครบโดส 

ก าหนดวงเงนิประกนัสขุภาพ เป็นตน้ ก็ย่อมสง่ผลตอ่ความเชือ่มั่นและจ านวนนักทอ่งเทีย่วทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

อนัอาจจะท าใหโ้รงแรมฯ ตอ้งทบทวนแผนทีจ่ะการเปิดใหบ้รกิารอกีครัง้ (Re-open) ออกไปจากทีก่ าหนดไว ้

ประมาณกลางปี 2565 

 ลดความเสีย่งจากผลการด าเนนิงานของ WV ทีอ่าจจะไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้ ภายหลงัจากที่

โรงแรมฯ กลบัมาเปิดใหบ้รกิาร (Re-open) อาท ิอัตราการเขา้พัก อตัราการใชห้อ้งประชมุ หอ้งอาหาร ต า่กวา่ระดบั

คุม้ทนุรวมทัง้ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวัเพือ่กลบัสูภ่าวะปกตทิีน่านกวา่เดมิ ซึง่จะท าให ้ WV ยังคงมผีลขาดทนุ

จากการด าเนนิงาน อนัจะสง่ผลใหก้ระแสเงนิสดไมเ่พยีงพอในการช าระคนืเงนิกูย้มืแกธ่นาคารออมสนิ ช าระดอกเบีย้

เงนิกูย้มืและดอกเบีย้คา้งจ่ายแกบ่รษัิทฯ รวมถงึบรษัิทฯ ตอ้งบนัทกึคา่เผือ่ผลขาดทนุจากเงนิลงทนุและสว่นแบง่

ขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมเพิม่ขึน้ในงบการเงนิรวม 

 ลดความเสีย่งหาก WV และโรงแรมฯ ไม่สามารถควบคมุตน้ทนุหลงัจากการกลับมาเปิดใหบ้รกิาร (Re-

open) ใหเ้ป็นไปตามประมาณการทีก่ าหนดไว ้ ซึง่จะสง่ผลกระทบในหลายดา้น อาท ิ WV จ าเป็นตอ้งจัดหาแหลง่

เงนิทนุเพิม่เตมิส าหรับตน้ทนุสว่นทีเ่พิม่ขึน้ มผีลขาดทนุจากการด าเนนิงานสงูขึน้ อนัจะสง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่ง 

อตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ รวมทัง้การด าเนนิงานของ WV โดยรวมทัง้หมด 

 ลดความเสีย่งจากการที ่ WV ไมส่ามารถด ารงอตัราสว่นทางการเงนิใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทางการเงนิ

กบัธนาคารออมสนิ ซึง่ก าหนดอตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ไมเ่กนิ 1.5 เทา่ และอัตราสว่นความสามารถใน

การช าระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio: DSCR) ตอ้งไมต่ า่กวา่ 1.20 เทา่ รวมทัง้หากไมไ่ดรั้บการผ่อนผันจาก

ธนาคารออมสนิ อาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหุน้ของ WV ทกุราย จ าเป็นตอ้งเพิม่ทนุเพือ่ด ารงสดัสว่นทางการเงนิดงักลา่วดว้ย 

อนึง่จากงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ของ WV ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 - 2563 อัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 

เทา่กับ 2.26 เทา่ 2.47 เทา่ และ 3.95 เทา่ ตามล าดับ และอตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้(Debt Service 

Coverage Ratio: DSCR) 0.37 เทา่ 0.71 เทา่ และ (0.56) เทา่ ตามล าดับ ทัง้นี ้ทีผ่า่นมา WV ไดรั้บการผ่อนผัน

จากธนาคารออมสนิมาโดยตลอด (โดยไมม่หีนังสอืยนืยันจากธนาคารแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร) ใหถ้อืวา่ไมเ่ป็น

การผดิเงือ่นไขหรอืเป็นเหตผุดินัดของสญัญาเงนิกูแ้ตอ่ย่างใด 

 ลดความเสีย่งในการสนับสนุนเงนิทนุเพิม่เตมิใหแ้ก ่WV รวมถงึการจ ากดัความเสยีหายในการลงทนุใน

หุน้สามัญของ WV และความเสยีหายทีอ่าจจะไมไ่ดรั้บช าระดอกเบีย้ และ/หรอื เงนิตน้จาก WV อกีดว้ย ทัง้นี ้ ในปี 

2565 WV มเีงนิตน้ทีจ่ะตอ้งช าระแกธ่นาคารออมสนิประมาณ 86.22 ลา้นบาท  ซึง่หาก WV ไมไ่ดรั้บการผ่อนผันการ

ช าระหนีจ้ากธนาคารออมสนิ และ/หรอื มไิดรั้บเงนิทนุหมนุเวยีนเพิม่เตมิจากธนาคาร/แหลง่อืน่ๆ จะสง่ผลใหบ้รษัิทฯ 
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และผูถ้อืหุน้รายอืน่ของ WV จ าเป็นตอ้งใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิตามสดัสว่นการถอืหุน้ เพือ่เสรมิสภาพคลอ่งให ้

WV เพือ่ใหโ้รงแรมฯ สามารถด าเนนิธรุกจิตอ่ไปได ้ 

 ลดความเสีย่งหากการรถไฟแหง่ประเทศไทยตอ้งการพืน้ทีเ่ชา่คนื หรอืไม่ตอ่สญัญาเชา่ทีด่นิเมือ่ครบ

ก าหนดอายุสญัญาเชา่ เนือ่งจากเงือ่นไขในสญัญาเชา่ทีด่นิกับการรถไฟแหง่ประเทศไทย (“รฟท.” หรอื “ผูใ้หเ้ชา่”) 

ผูใ้หเ้ชา่มสีทิธบิอกเลกิสญัญาดงักลา่วโดยแจง้ใหผู้เ้ชา่ทราบลว่งหนา้เป็นหนังสอืไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั หากผูใ้หเ้ชา่

ตอ้งการใชพ้ืน้ทีห่รอืตอ้งการพืน้ทีเ่ชา่คนืหรอืไมต่อ่อายุสญัญาเชา่เมือ่ครบอายสุญัญาเชา่ ใหถ้อืวา่สิง่ปลกูสรา้งและ

สว่นควบทัง้หมดใหต้กเป็นของผูใ้หเ้ชา่ จงึสง่ผลให ้WV มโีอกาสทีจ่ะถกูเรยีกคนืพืน้ทีเ่ชา่ไดต้ลอดอายุสญัญาเชา่ 

 ลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิทีบ่รษัิทฯ ไมม่คีวามเชีย่วชาญมากนัก จงึจ าเป็นตอ้งพึง่พากลุม่ 

ผูถ้อืหุน้กลุม่ ก. ของ WV และเป็นชว่งเวลาทีเ่หมาะสม เนื่องจากผูจ้ะซือ้ซึง่เป็นหนึง่ในผูถ้อืหุน้กลุม่ ก. มคีวาม

ประสงคท์ีจ่ะลงทนุเพิม่ใน WV ซึง่รวมถงึการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่WV ยังคงคา้งกับบรษัิทฯ ดว้ย 

 ลดความเสีย่งจากการที ่WV ยังมไิดย้ืน่ขอแกไ้ขจ านวนหอ้งพักของโรงแรมฯ ใหต้รงกบัจ านวนทีร่ะบไุว ้

ในใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร (แบบ อ.1) ใบรับรองการกอ่สรา้งอาคาร 

ดดัแปลงอาคาร หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร (แบบ อ.6) และใบอนุญาตประกอบธรุกจิโรงแรม โดยมคีวามผดิตาม

พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ซึง่ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอืปรับไมเ่กนิ 60,000 บาท หรอื

ทัง้จ าทัง้ปรับ และยังมโีทษปรับอกีวนัละไมเ่กนิ 10,000 บาท จนกวา่จะปฎบิตัใิหถ้กูตอ้ง โดยบรษัิทฯ จะสามารถ

เรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากบรษัิท Cleveland Universe Limited ตามสญัญาซือ้ขายหุน้เดมิ ส าหรับคา่ปรับทีค่ านวณถงึ

วนัที ่29 ธันวาคม 2563 เทา่นัน้ ทัง้นี ้จ านวนหอ้งทีข่อนุญาตตามแบบ อ.1 แบบ อ.6 และใบอนุญาตประกอบธรุกจิ

โรงแรมเทา่กับ 174 หอ้ง แตเ่ปิดใหบ้รกิารจรงิจ านวน 180 หอ้ง โดยทีผ่่านมา WV ยังไมเ่คยถกูเรยีกช าระคา่ปรับแต่

อยา่งใด 

ดงันัน้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ จงึเป็นการลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิโรงแรม ซึง่เป็นธรุกจิที่

ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 อยา่งรุนแรง ทีก่ระทบตอ่ก าลงัซือ้โดยรวม 

ซึง่รวมถงึพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วทีเ่ปลีย่นแปลงไปดว้ย และคาดวา่จะใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวันานกวา่ทีป่ระเมนิไว ้

ณ ชว่งทีต่ดัสนิใจลงทนุ อกีทัง้อาจจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิทนุหมนุเวยีนอกีจ านวนมาก 

 

(2) บรษัิทฯ ไดรั้บเงนิตน้และดอกเบีย้จากการใหเ้งนิกูย้มืกบั WV ในทนัท ี ทัง้จ านวน และลดภาระผูกพัน

จากการค ้าประกนัเงนิกูใ้หแ้ก ่WV 

การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ซึง่รวมถงึการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืแก ่WV (เงนิตน้และดอกเบีย้คง

คา้ง) ท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บช าระหนีเ้งนิใหกู้ย้มืครบถว้นทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้ รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้ส ิน้ประมาณ 

142.60 ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงนิตน้จ านวน 138.45 ลา้นบาท และดอกเบีย้คงคา้งประมาณ 4.15 ลา้นบาท 

(ค านวณถงีวนัที ่ 29 ธันวาคม 2564 ซึง่จ านวนเงนิทีไ่ดรั้บช าระทีแ่ทจ้รงิ จะค านวณถงึวนัทีโ่อนสทิธเิรยีกรอ้งใหแ้ก่ 

ผูจ้ะซือ้) 

ทัง้นี ้ จากเงือ่นไขตามสญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวระหวา่ง WV กบัธนาคารออมสนิ มเีงือ่นไขทีผู่กพันบรษัิทฯ 

ในฐานะเจา้หนีเ้งนิกูย้มืและผูถ้อืหุน้โดยตรง ทีส่ าคญัดงันี ้ 

(ก) ภาระหนีเ้งนิกูย้มืจากกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้ ถอืวา่เป็นหนีด้อ้ยสทิธ ิ(Subordinated Debt) ทีจ่ะช าระคนื

หนีด้งักลา่วหลงัช าระคนืเงนิกูใ้หแ้กธ่นาคารครบถว้นแลว้เทา่นัน้ โดยทีใ่นสญัญาขอ้ดงักลา่วมไิดร้ะบุ

เป็นขอ้ยกเวน้วา่ เวน้แตจ่ะไดรั้บความยนิยอมจากธนาคารกอ่น แตอ่ย่างใด 
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(ข) บรษัิทฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้ จะตอ้งจ าน าหุน้ทัง้หมดทีถ่อือยูใ่น WV จ านวน 1,800,000 หุน้ เพือ่เป็น

หลกัประกนัเงนิกูข้อง WV ใหแ้กธ่นาคารออมสนิ16 ตลอดระยะเวลาทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้และจนกวา่ WV จะ

ช าระหนีต้ามสญัญาเงนิกูค้รบถว้น 

(ค) WV ตกลงจะไมจ่่ายเงนิปันผล หรอืผลตอบแทนแกผู่ถ้อืหุน้ หรอืใหเ้งนิกูย้มืกรรมการและบรษัิทในเครอื 

เวน้แตจ่ะไดรั้บความยนิยอมจากธนาคาร ตลอดอายุสญัญา 

เมือ่พจิารณาในกรณีขอ้ (ก) นัน้ พบวา่ เมือ่ปี 2563 WV ไดรั้บการขยายระยะเวลาการช าระหนีเ้งนิกูร้ะยะยาว

ออกไปอกี 2 ปี (ตามมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืลกูหนีท้ีไ่ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่

เศรษฐกจิไทย ซึง่เป็นมาตรการทีอ่อกมาเนือ่งจากสถานการณ์ COVID-19) โดยจะเริม่ช าระหนีเ้งนิกูร้ะยะยาวงวด

ถัดไปในเดอืนเมษายน 2565 และตอ้งช าระหนี้ทัง้หมดตามสญัญากูเ้งนิใหเ้สร็จสิน้ภายในวนัที ่31 มกราคม 2571 ซึง่

หาก WV มคีวามสามารถในการช าระหนีเ้งนิกูย้มืตามสญัญาเงนิกูท้ีม่กีารแกไ้ขแลว้ดงักลา่ว บรษัิทฯ และเจา้หนีผู้ถ้อื

หุน้รายอืน่จะไดรั้บช าระหนีเ้ร็วสดุคอืปี 2571 หรอืประมาณ 6 ปี 1 เดอืน (นับจากสิน้ปี 2564)  

ในทางกลบักนั เนือ่งจากโรงแรมฯ มแีผนทีจ่ะเปิดใหบ้รกิารอกีครัง้ประมาณกลางปี 2565 ซึง่คาดวา่ใน

ชว่งแรกโรงแรมฯ จะมรีายไดแ้ละกระแสเงนิสดทีไ่มเ่พยีงพอในการช าระหนี ้ จงึจะเป็นภาระของผูถ้อืหุน้ของ WV 

อยา่งหลกีเลีย่งมไิด ้เวน้แตจ่ะไดรั้บการผ่อนผันจากธนาคารออมสนิ ซึง่ WV อยูใ่นระหวา่งยืน่ขอผ่อนผันจากธนาคาร

ออมสนิ 

ส าหรับขอ้ (ข) หาก WV ไมส่ามารถช าระหนีไ้ดห้รอืกระท าการใดๆ ทีผ่ดิเงือ่นไขตามสญัญากูเ้งนิ จนเป็น

เหตใุหธ้นาคารออมสนิใชส้ทิธบิงัคบัหลักประกนั ซึง่ในกรณีเลวรา้ยสดุส าหรับบรษัิทฯ คอื การถกูบงัคบัโอนหุน้ทีถ่อื

หุน้ใน WV จ านวน 1,800,000 หุน้ ใหแ้กธ่นาคาร17  

สว่นขอ้ (ค) โดยทัว่ไปแลว้ หากลกูหนีช้ าระหนีต้ามก าหนด/ไมผ่ดินัดช าระหนี ้ และมกีระแสเงนิสดที่

เพยีงพอตอ่การช าระหนี ้ธนาคารออมสนิมักจะผอ่นผันเงือ่นไขในขอ้นี ้จงึคาดวา่จะไม่สง่ผลกระทบตอ่การจา่ยเงนิปัน

ผลในอนาคต 

นอกจากนี ้ WV จะตอ้งด ารงอตัราสว่นหนี้สนิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ไมเ่กนิ 1.5 เทา่ และอัตราสว่น

ความสามารถในการช าระหนี ้ (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) ไมต่ า่กวา่ 1.20 เทา่ ตามขอ้ก าหนด 

(Financial Covenants) ของธนาคารออมสนิ ซึง่อตัราสว่นทางการเงนิขา้งตน้ตามงบการเงนิของ WV ณ วนัที ่31 

ธันวาคม 2563 ซึง่ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดของธนาคารออมสนิ หาก WV ไมไ่ดรั้บการผ่อนผันจากธนาคารออมสนิ 

อาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหุน้ของ WV ทกุราย จ าเป็นตอ้งเพิม่ทนุเพือ่ด ารงสดัสว่นทางการเงนิดงักลา่วดว้ย 

ทัง้นี ้ทีผ่า่นมา WV ไดรั้บการผ่อนผันจากธนาคารออมสนิมาโดยตลอด (โดยไมม่หีนังสอืยนืยันแบบเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร) ใหถ้อืวา่ไมเ่ป็นการผดิเงือ่นไขหรอืเป็นเหตผุดินัดของสญัญาเงนิกูแ้ตอ่ย่างใด โดยอตัราสว่นหนี้สนิตอ่

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้ปี 2561 -2562 เทา่กับ 2.26 เทา่ และ 2.47 เทา่ ตามล าดบั และ DSCR เทา่กับ 0.37 เทา่ 

และ 0.71 เทา่ ตามล าดับ ตามล าดับ 

ดงันัน้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้จงึเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ ทีท่ าใหไ้ดรั้บดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืคนืในทนัท ี

จากเดมิที ่WV คงคา้งหนีจ้ านวนนีอ้ยู่ทัง้จ านวน และท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บเงนิตน้คนืในทนัทโีดยมติอ้งรอจนกวา่ WV มี

กระแสเงนิสดทีเ่พยีงพอในการช าระหนีใ้หแ้กธ่นาคารออมสนิจนครบถว้นทีอ่าจจะใชร้ะยะเวลาอยา่งนอ้ยอกีประมาณ 

16 สดัสว่นการจ าน าหุน้ของ WV ทีถ่อืโดยบรษัิทฯ ตามสญัญากูย้มืเงนิของ WV ควรอยูท่ีร่อ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทีถ่อืใน WV หรอืเทา่กบั 

1,350,000 หุน้ ซึง่จะสอดคลอ้งกบัเอกสารประกอบการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ของบรษัิทฯ เพือ่ขออนมุตักิารลงทนุในหุน้และสทิธิ

เรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูข้อง WV 

17 กรณีธนาคารใชส้ทิธบิงัคบัหลกัประกนัจากผูค้ ้าประกนั ในทางปฎบิตั ิผูค้ ้าประกนัสามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งคนืจากลกูหนีไ้ดใ้นภายหลงั ซึง่ในกรณี

ของบรษัิทฯ นัน้ การทีจ่ะมโีอกาสไดร้บัเงนิคนืจาก WV ทาง WV จะตอ้งมกีระแสเงนิสดและทรัพยส์นิทีเ่พยีงพอเทา่นัน้ 
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6 ปี 1 เดอืน (นับจากสิน้ปี 2564) รวมทัง้เป็นการลดภาระผกูพันจากการค ้าประกนัเงนิกูใ้หแ้ก ่WV ลดความเสีย่งจาก

การถกูธนาคารบังคบัใชห้ลกัประกนัเพือ่ช าระหนีแ้ทน WV ตามสญัญาเงนิกู ้ รวมถงึการลดความเสีย่งหาก WV ไม่

สามารถช าระหนีเ้งนิตน้ และ/หรอื ดอกเบีย้ ใหแ้กบ่รษัิทฯ และ/หรอื ธนาคารออมสนิในอนาคตอกีดว้ย 

 

(3) บรษัิทฯ จะรับรูก้ าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุใน WV ในงบการเงนิ 

มลูคา่หุน้สามัญของ WV ทีจ่ะจ าหน่ายไปในครัง้นี ้เทา่กบั 432.40 ลา้นบาท โดยมลูคา่ตน้ทนุของเงนิลงทนุ

ใน WV ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 ในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทฯ ตามวธิรีาคาทนุเทา่กับ 421.55 ลา้นบาท 

และงบการเงนิรวมตามวธิสีว่นไดเ้สยี เทา่กบั 404.07 ลา้นบาท ซึง่บรษัิทฯ ไดรั้บรูส้ว่นแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุใน

บรษัิทร่วม (ตามวธิสีว่นไดเ้สยี) ในงบก าไรขาดทนุแบบเบ็ดเสร็จแลว้จ านวน 17.48 ลา้นบาท 

ดงันัน้ ในการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญของ WV ในครัง้นี ้บรษัิทฯ จะรับรูก้ าไรจากการจ าหน่าย

เงนิลงทนุในบรษัิทร่วม (กอ่นหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง) ในงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวม ประมาณ 

10.85 ลา้นบาท และ 28.33 ลา้นบาท ตามล าดับ (ก าไรจ านวน 28.33 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวม ไดร้วมการกลบั

รายการสว่นแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม (ตามวธิสีว่นไดเ้สยี) จ านวน 17.48 ลา้นบาท เขา้ไปแลว้) โดย

บรษัิทฯ ไมม่ภีาระตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุในครัง้นี ้เนือ่งจากบรษัิทฯ สามารถใชส้ทิธิ

ประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทนุสทุธยิอ้นหลงัใน 5 รอบระยะเวลาบญัช ี 

 

(4) บรษัิทฯ สามารถน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเขา้ท ารายการ ไปใชใ้นการลงทนุในธรุกจิอืน่ทีม่ศีักยภาพมากกวา่ 

ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ จะท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บเงนิสดสทุธปิระมาณ 569.90 ลา้นบาท 

(ประมาณการจาก จ านวนทีไ่ดรั้บ 575 ลา้นบาท หักดว้ย คา่ใชจ้า่ยในการโอนหุน้และคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการเขา้

ท ารายการในครัง้นี)้ ท าใหบ้รษัิทฯ มกีระแสเงนิสดทีจ่ะน าไปใชใ้นการลงทนุในธรุกจิอืน่ทีม่ศีกัยภาพกวา่ ไดรั้บ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอ้ยกวา่ และมโีอกาสไดรั้บผลตอบแทนในการลงทนุทีเ่ร็วกวา่ 

เมือ่เดอืนเมษายน 2564 บรษัิทฯ ไดจ้ัดตัง้บรษัิทยอ่ยทางออ้ม คอื บรษัิท ลเิบอเรเตอร ์จ ากัด เพือ่ประกอบ

ธรุกจิหลักทรัพยแ์บบครบวงจร และตวัแทนธรุกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งยืน่ค าขอใบอนุญาตเพือ่

ประกอบธรุกจิจากส านักงาน ก.ล.ต. ซึง่ภายหลงัจากทีไ่ดรั้บใบอนุญาต ทางบรษัิท ลเิบอเรเตอร ์จ ากดั คาดวา่จะยืน่

ขอเป็นสมาชกิกับตลาดหลักทรัพยฯ์ และส านักงานหักบัญช ี ซึง่จะมคีา่ใชจ้่ายส าหรับการยืน่ขอเป็นสมาชกิประมาณ  

30 ลา้นบาท รวมถงึทางบรษัิท ลเิบอเรเตอร ์จ ากดั ตอ้งมสีว่นของผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท (ในกรณีทีเ่ป็น

สมาชกิสามัญ) ตามทีส่ านักหักบญัชกี าหนด ซึง่บรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะใชเ้งนิจากเงนิทีค่าดวา่จะไดรั้บจากการเสนอขาย

หุน้สามัญเพิม่ทนุใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ทีจ่ะเสนอขออนุมัตจิากทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้

ที ่1/2564 พรอ้มกนันี ้ดงันัน้ หากบรษัิทฯ ไม่สามารถระดมเงนิจากการเสนอขายหุน้ PP ไดต้ามทีต่อ้งการไมว่า่จะดว้ย

เหตใุด บรษัิทฯ สามารถใชก้ระแสเงนิสดทีไ่ดรั้บจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้โดยมติอ้งหาแหลง่เงนิทนุจากแหลง่

อืน่ และลดภาระในการระดมทนุเพิม่เพือ่ใชใ้นการลงทนุในอนาคต อาท ิการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ การออกตรา

สารหนี ้หรอืการเพิม่ทนุจดทะเบยีนอกีในภายหลงั ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ เชน่ ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของ

หุน้ (Price Dilution) และสทิธอิอกเสยีง (Control Dilution) (แลว้แตก่รณี) 

 

2.2 ขอ้ดอ้ยและควำมเสีย่งของกำรเขำ้ท ำรำยกำร 

(1) บรษัิทฯ ยังคงมภีาระผูกพันในวงเงนิไมเ่กนิราคาซือ้ขาย 575 ลา้นบาท ตามเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขาย

หุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูย้มื 
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จากเงือ่นไข “สทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายในกรณีทีบ่รษัิทฯ ผดิค ารับรอง (Warranty Claim and Limitation 

of Liability)” ในสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ทีจ่ะเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ซึง่ระบวุา่ “หากบรษัิทฯ 

ผดิค ารับรอง เป็นเหตใุห ้ WV เกดิความเสยีหาย ผูซ้ ือ้สามารถมสีทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากบรษัิทฯ ในกรณีที ่

บรษัิทฯ ผดิค ารับรอง โดยสรุป18 ดงันี ้ 

(ก) ภายในวนัที ่18 ตลุาคม 2568 ส าหรับเรือ่งภาษี 

(ข) ภายในวนัที ่18 ตลุาคม 2565 ส าหรับเรือ่งอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชภ่าษี 

(ค) มลูคา่ความรับผดิของบรษัิทฯ เมือ่รวมกนัแลว้ตอ้งไมเ่กนิกวา่ราคาซือ้ขายทรัพยส์นิทัง้หมด ซึง่ราคา

ซือ้ขายหุน้และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืพรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ยดงักลา่วจะไม่เกนิ 575 

ลา้นบาท  

ทัง้นี ้ ระยะเวลาของค ารับรองทีจ่ะระบใุนสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีร้ะหวา่งผูซ้ือ้และบรษัิทฯ 

ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาค ารับรองทีร่ะบตุามสญัญาซือ้ขายหุน้เดมิ ซึง่ระบรุะยะเวลา (ก) ภายในวนัที ่29 ธันวาคม 2568 

ส าหรับเรือ่งภาษี และ (ข) ภายในวนัที ่29 ธันวาคม 2565 ส าหรับเรือ่งอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชภ่าษี 

ซึง่บรษัิทฯ ยนืยันวา่ ในกรณีทีบ่รษัิทฯ ถกูเรยีกคา่เสยีหายจากการผดิค ารับรองบรษัิทฯ สามารถเรยีกรอ้ง

คา่เสยีหายดงักลา่วจากบรษัิท Cleveland Universe Limited ภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้เดมิไดอ้กีทอดหนึง่ (Back-

to-Back Warranty) ถงึแมภ้ายหลงัจากการท ารายการจ าหน่ายไปเสร็จสิน้และบรษัิทฯ มไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของ WV 

แลว้ก็ตาม นอกจากนี ้เมือ่พจิารณาจากสญัญาซือ้ขายหุน้เดมิ ก็มไิดม้กีารจ ากัดการเรยีกคา่เสยีหายดงักลา่วใหส้ ิน้สดุ

ลงดว้ยเหตทุีบ่รษัิทฯ มไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของ WV  แลว้เชน่กนั19  

ดงันัน้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้แมว้า่บรษัิทฯ จะไมม่ภีาระผกูพันใดๆ กบั WV และ/หรอืธนาคารออมสนิ 

ซึง่เป็นเจา้หนีเ้งนิกูข้อง WV อกีตอ่ไป แตบ่รษัิทฯ ยังคงมภีาระผูกพันตามเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธิ

เรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ อกีประมาณ 4 ปี โดยมมีลูคา่ภาระผูกพันสงูสดุไมเ่กนิ 575 ลา้นบาท โดยบรษัิทฯ จะสามารถ

เรยีกรอ้งความเสยีหายไดอ้กีทอดหนึง่ (Back-to-Back Warranty) ในจ านวนไมเ่กนิ 560 ลา้นบาท 

 

(2) อาจเสยีโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทนุใน WV หากสถานการณ์ในอนาคตดกีวา่ที่

คาดการณ์ไว ้

ภายหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 คลีค่ลายลง มกีารเขา้ถงึวคัซนีอย่างทั่วถงึ 

และนโยบายการเปิดประเทศมคีวามชดัเจนขึน้ จงึมโีอกาสทีอ่ตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและโรงแรมของไทยจะกลบัมา

ฟ้ืนตวั 

นอกจากนี ้ โรงแรมฯ อาจจะไดรั้บอานสิงสจ์ากโครงการพัฒนาทีด่นิบรเิวณมักกะสนั (ฮับมักกะสนั) ของ

ภาครัฐ ทีจ่ะกลายเป็นแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องกรุงเทพฯ ซึง่จะดงึดดูนักธรุกจิและนักทอ่งเทีย่วเขา้ใชบ้รกิารในพืน้ที ่

โดยทีต่ัง้ของโรงแรมฯ ตัง้อยู่ใกลก้บัสถานมีักกะสนัทีจ่ะเป็นศนูยก์ลางของโครงการรถไฟความเร็วสงูเชือ่มตอ่ 3 

สนามบนิ และเชือ่มตอ่เขตพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) โดยฮับมักกะสนั ประกอบดว้ย (ก) สถานมีักกะสนั ซึง่

เป็นสถานหีลักของโครงการรถไฟความเร็วสงูเชือ่มตอ่ 3 สนามบนิ และสามารถเชือ่มตอ่กับระบบรถไฟฟ้ามหานคร 

(ข) พืน้ทีส่วนหย่อม และพพิธิภัณฑร์ถไฟรวมประมาณ 200 ไร่ และพืน้ทีเ่ชงิพาณชิยอ์ืน่ๆ ประมาณ 177 ไร่ และ (ค) 

โครงการมักกะสนัคอมเพล็กซ ์ ขนาด 140 ไร่ ทีเ่ชือ่มตอ่กบัสถานมีักกะสนั พัฒนาโครงการโดยบรษัิท เอเชยี  

18 รายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่1 ขอ้ 1.4 ของรายงานฉบบันี ้

19 ตามเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายหุน้เดมิ บรษัิทฯ จะสามารถเรยีกรอ้งความเสยีหายไดจ้ากบรษัิท Cleveland Universe Limited ในจ านวนไมเ่กนิ 

560 ลา้นบาท จงึมใิชเ่ป็นการ Back-to-Back Warranty ทัง้จ านวน โดยหากเกดิคา่เสยีหายขึน้บรษัิทฯ ยังคงรับภาระสทุธสิงูสดุคอื 15 ลา้นบาท 
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เอรา วนั จ ากดั (บรษัิทในเครอืเจรญิโภคภัณฑ)์ ภายใตส้ญัญาร่วมลงทนุ 50 ปี ทีม่แีนวโนม้จะพัฒนาเป็นโครงการ

มกิซย์ูสขนาดใหญป่ระกอบดว้ย อาคารส านักงาน ศนูยก์ารคา้ พืน้ทีค่า้ปลกี โรงแรมและเซอรว์สิอพารต์เมนต ์ เพือ่

รองรับผูโ้ดยสาร นักทอ่งเทีย่ว และนักธรุกจิ 

 ดงันัน้ บรษัิทฯ อาจจะเสยีโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทนุ หากสถานการณ์ในอนาคตดกีวา่ที่

คาดการณ์ไว ้

 

3. สรุปควำมเห็นทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระ เกีย่วกบัควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่

สนิทรพัย ์

จากนโยบายการลงทนุของบรษัิทฯ ซึง่มนีโยบายทีจ่ะลงทนุในธรุกจิทีเ่ป็นการตอ่ขยายจากธุรกจิเดมิ (ธรุกจิ

สือ่) ทีม่อียูใ่นปัจจุบนั เพือ่เป็นการเพิม่ชอ่งทางและศกัยภาพในการหารายได ้รวมถงึการพจิารณากระจายความเสีย่ง

ของการลงทนุไปยังธรุกจิทีม่ศีักยภาพในการเตบิโต ไมพ่ึง่พารายไดห้ลักจากความสามารถของบคุลากรเป็นหลัก 

โดยอาจจะพจิารณาเขา้ลงทนุในรูปแบบบรษัิทยอ่ย บรษัิทยอ่ยทางออ้ม บรษัิทร่วม หรอืพันธมติรทางธรุกจิ 

เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2563 บรษัิทฯ จงึตดัสนิใจเขา้ไปลงทนุในธรุกจิโรงแรมผา่นการลงทนุในหุน้สามัญ 

WV ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ WV พรอ้มทัง้รับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้โดยที่

บรษัิทฯ ไดป้ระเมนิความเสีย่งของการลงทนุ ภายใตส้ถานการณ์และผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 (“โรคไวรัส COVID-19”) ในชว่งเวลานัน้ซึง่อยูใ่นระลอกแรกของการแพร่ระบาดในประเทศไทย 

โดยทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ คาดการณ์วา่โรงแรมฯ ซึง่หยดุใหบ้รกิารชัว่คราวเมือ่เดอืนเมษายน 2563 จะสามารถ

กลบัมาด าเนนิงานไดต้ามปกตภิายในสิน้ปี 2563 และตอ่มาไดเ้ขา้ท าธรุกรรมดงักลา่วแลว้เสร็จเมือ่วนัที ่29 ธันวาคม 

2563 ซึง่เป็นชว่งเริม่ตน้ของการแพร่ระบาดในระลอกที ่2  

เมือ่พจิารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในระลอกที ่2 เมือ่ปลายปี 2563 ตอ่เนือ่ง

มาถงึระลอกที ่ 3 ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2564 เป็นตน้มา ทีม่จี านวนผูต้ดิเชือ้รายใหมแ่ละผูเ้สยีชวีติเพิม่ขึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง ในขณะทีก่ารเร่งฉดีวคัซนีใหแ้กป่ระชาชนในชว่งครึง่แรกของปี 2564 ยังคงมขีอ้จ ากัดหลายประการ และเริม่

ฉดีวัคซนีไดม้ากขึน้ตัง้แตเ่ดอืนมถินุายน 2564 เป็นตน้มา ประกอบกบัการกลายพันธุข์องเชือ้ไวรัส COVID-19 สาย

พันธุเ์ดลตา้ทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธภิาพทีล่ดลงของวคัซนีในทกุยีห่อ้ทั่วโลก จงึท าใหก้ารคาดการณ์ของทศิทางธรุกจิ

โรงแรมมกีารเปลีย่นแปลงไป โดยคาดวา่จะเริม่ฟ้ืนตวัเขา้ใกลร้ะดบัเดมิกอ่น COVID-19 ในปี 2567  

อนึง่ เมือ่วเิคราะหส์ถานการณ์ของอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและโรงแรม และโอกาสการฟ้ืนตัวของโรงแรมฯ 

ซึง่ลว้นแตเ่ป็นปัจจัยภายนอกทีค่วบคมุไดย้าก ดงันัน้ การจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญของ WV รวมทัง้การโอนสทิธิ

เรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่ WV ยังคงคา้งกบับรษัิทฯ ถอืวา่เป็นทางเลอืกหนึง่ทีเ่หมาะสมในสถานการณ์

ปัจจุบนัของบรษัิทฯ ซึง่จะเป็นการลดการลงทนุในธรุกจิทีจ่ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวันานกวา่ทีค่าดการณ์

ไว ้ ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถน าเงนิไปลงทนุธรุกจิอืน่ทีม่โีอกาสไดรั้บผลตอบแทนเร็วขึน้ ซึง่จะสง่ผลดตีอ่ผลการ

ด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในอนาคตตอ่ไป 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะไดรั้บประโยชนจ์ากการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี ้ดงันี ้ 

(1) ลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิโรงแรม ซึง่เป็นธรุกจิทีไ่ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชือ้ไวรัส COVID-19 อยา่งรุนแรงทีก่ระทบตอ่ก าลงัซือ้โดยรวม ซึง่รวมถงึพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วที่

เปลีย่นแปลงไปดว้ย และคาดวา่จะใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวันานกวา่ทีป่ระเมนิไว ้ณ ชว่งทีต่ัดสนิใจลงทนุ อกีทัง้

อาจจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิทนุหมนุเวยีนอกีจ านวนมาก 

ทัง้นี ้เมือ่ประเมนิผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ของอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว

และโรงแรม จงึเป็นการลดความเสีย่งทีบ่รษัิทฯ อาจจะไดรั้บหากยังคงลงทนุในหุน้สามัญของ WV ตอ่ไป ดงันี้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

80/175



 ลดความเสีย่งหากโรงแรมฯ ยังไมส่ามารถกลับมาเปิดใหบ้รกิาร (Re-open) ไดต้ามก าหนดอนัจะสง่ผล

โดยตรงตอ่ผลการด าเนนิงานของ WV ทีย่ังคงขาดทนุมาอย่างตอ่เนือ่ง 

 ลดความเสีย่งจากผลการด าเนนิงานของ WV ทีอ่าจจะไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้ ภายหลงัจากที ่

โรงแรมฯ กลับมาเปิดใหบ้รกิาร (Re-open) อนัจะสง่ผลใหก้ระแสเงนิสดไมเ่พยีงพอในการช าระคนืเงนิกูย้มื

แกธ่นาคารออมสนิ ช าระดอกเบีย้เงนิกูย้มืและดอกเบีย้คา้งจ่ายแกบ่รษัิท รวมถงึบรษัิทฯ ตอ้งบนัทกึคา่เผือ่

ผลขาดทนุจากเงนิลงทนุและสว่นแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมเพิม่ขึน้ในงบการเงนิรวม 

 ลดความเสีย่งหาก WV และโรงแรมฯ ไมส่ามารถควบคมุตน้ทนุหลงัจากการกลบัมาเปิดใหบ้รกิาร (Re-

open) ใหเ้ป็นไปตามประมาณการทีก่ าหนดไว ้

 ลดความเสีย่งจากการที ่ WV ไมส่ามารถด ารงอตัราสว่นทางการเงนิใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทางการเงนิกับ

ธนาคารออมสนิ ซึง่ก าหนดอัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ ไมเ่กนิ 1.5 เทา่ และอตัราสว่น

ความสามารถในการช าระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio: DSCR) ตอ้งไมต่ า่กวา่ 1.20 เทา่ รวมทัง้

หากไม่ไดรั้บการผ่อนผันจากธนาคารออมสนิ อาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหุน้ของ WV ทกุราย จ าเป็นตอ้งเพิม่ทนุเพือ่

ด ารงสดัสว่นทางการเงนิดงักลา่วดว้ย อนึง่ จากงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ของ WV ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 

2563 อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ และ DSCR เทา่กับ 3.95 เทา่ และ (0.56) เทา่ ตามล าดบั ทัง้นี้ 

ทีผ่่านมา WV ไดรั้บการผอ่นผันจากธนาคารออมสนิมาโดยตลอด (โดยไมม่หีนังสอืยนืยันจากธนาคารแบบ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร) ใหถ้อืวา่ไมเ่ป็นการผดิเงือ่นไขหรอืเป็นเหตผุดินัดของสญัญาเงนิกูแ้ตอ่ย่างใด 

 ลดความเสีย่งในการสนับสนุนเงนิทนุเพิม่เตมิใหแ้ก ่ WV รวมถงึการจ ากดัความเสยีหายในการลงทนุในหุน้

สามัญของ WV และความเสยีหายทีอ่าจจะไมไ่ดรั้บช าระดอกเบีย้ และ/หรอื เงนิตน้ใหกู้ย้มืจาก WV อกีดว้ย  

 ลดความเสีย่งหากการรถไฟแหง่ประเทศไทยตอ้งการพืน้ทีเ่ชา่คนื หรอืไม่ตอ่สญัญาเชา่ทีด่นิเมือ่ครบ

ก าหนดอายุสญัญาเชา่ 

 ลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิทีบ่รษัิทฯ ไมม่คีวามเชีย่วชาญมากนัก 

 ลดความเสีย่งจากการที ่WV ยังมไิดย้ืน่ขอแกไ้ขจ านวนหอ้งพักของโรงแรมฯ ใหต้รงกบัจ านวนทีร่ะบไุวใ้น

ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร (แบบ อ.1) ใบรับรองการกอ่สรา้งอาคาร 

ดดัแปลงอาคาร หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร (แบบ อ.6) และใบอนุญาตประกอบธรุกจิโรงแรม 

(2) บรษัิทฯ ไดรั้บเงนิตน้และดอกเบีย้จากการใหเ้งนิกูย้มืกบั WV ในทนัท ีทัง้จ านวน และลดภาระผูกพันจากการค ้า

ประกนัเงนิกูใ้หแ้ก ่WV โดยมติอ้งรอจนกวา่ WV มกีระแสเงนิสดทีเ่พยีงพอในการช าระหนีใ้หแ้กธ่นาคารออมสนิ

จนครบถว้น ซึง่อาจจะใชร้ะยะเวลาอยา่งนอ้ยอกีประมาณ 6 ปี 1 เดอืน (นับจากสิน้ปี 2564) รวมทัง้เป็นการลด

ภาระผูกพันจากการค ้าประกนัเงนิกูใ้หแ้ก ่WV ลดความเสีย่งจากการถกูธนาคารบงัคบัใชห้ลกัประกนัเพือ่ช าระหนี้

แทน WV ตามสญัญาเงนิกู ้ รวมถงึการลดความเสีย่งหาก WV ไมส่ามารถช าระหนีเ้งนิตน้ และ/หรอื ดอกเบีย้ 

ใหแ้กบ่รษัิทฯ และ/หรอื ธนาคารออมสนิในอนาคตอกีดว้ย  

(3) บรษัิทฯ จะรับรูก้ าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุใน WV ในงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวม (กอ่นหัก

คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง) ประมาณ 10.85 ลา้นบาท และ 28.33 ลา้นบาท ตามล าดบั (ก าไรจ านวน 28.33 ลา้นบาท 

ในงบการเงนิรวม ไดร้วมการกลบัรายการสว่นแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม (ตามวธิสีว่นไดเ้สยี) 

จ านวน 17.48 ลา้นบาท เขา้ไปแลว้)  โดยบรษัิทฯ ไมม่ภีาระตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลจากการจ าหน่ายเงนิ

ลงทนุในครัง้นี ้ เนือ่งจากบรษัิทฯ สามารถใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทนุสทุธยิอ้นหลงัใน 5 รอบ

ระยะเวลาบญัช ี

(4) บรษัิทฯ สามารถน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเขา้ท ารายการ ไปใชใ้นการลงทนุในธรุกจิอืน่ทีม่ศีักยภาพกวา่ ไดรั้บ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอ้ยกวา่ และมโีอกาสไดรั้บผลตอบแทนในการลงทนุทีเ่ร็วกวา่ 
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อยา่งไรก็ตาม การเขา้ท ารายการดงักลา่วมขีอ้ดอ้ยและความเสีย่งของการเขา้ท ารายการ ดงันี ้ 

(1) บรษัิทฯ ยังคงมภีาระผกูพันในวงเงนิไมเ่กนิราคาซือ้ขายหุน้และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืพรอ้ม

ดอกเบีย้คา้งจา่ยทัง้หมดซึง่ไมเ่กนิ 575 ลา้นบาท ตามเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิ

กูย้มื (หากบรษัิทฯ ผดิค ารับรอง เป็นเหตใุห ้WV เกดิความเสยีหาย ผูซ้ ือ้สามารถมสีทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายจาก

บรษัิทฯ ในกรณีทีบ่รษัิทฯ ผดิค ารับรอง โดย (ก) ภายในวนัที ่18 ตลุาคม 2568 ส าหรับเรือ่งภาษี (ข) ภายใน

วนัที ่18 ตลุาคม 2565 ส าหรับเรือ่งอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชภ่าษี และ (ค) มลูคา่ความรับผดิของบรษัิทฯ เมือ่รวมกนัแลว้ตอ้ง

ไมเ่กนิกวา่ราคาซือ้ขายทรัพยส์นิทัง้หมด ซึง่เทา่กับ 575 ลา้นบาท) แตบ่รษัิทฯ จะสามารถเรยีกรอ้งความ

เสยีหายไดอ้กีทอดหนึง่ (Back-to-Back Warranty) จากบรษัิท Cleveland Universe Limited (ผูข้ายหุน้ WV 

ใหแ้กบ่รษัิทในเดอืนธันวาคม 2563) ในวงเงนิไมเ่กนิ 560 ลา้นบาท ดงันัน้ บรษัิทฯ ยังคงรับภาระสทุธสิงูสดุคอื 

15 ลา้นบาท  

บรษัิทฯ ยนืยันวา่ ในกรณีทีบ่รษัิทฯ ถกูเรยีกคา่เสยีหายจากการผดิค ารับรองบรษัิทฯ สามารถเรยีกรอ้ง

คา่เสยีหายดงักลา่วจากบรษัิท Cleveland Universe Limited ภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้เดมิไดอ้กีทอดหนึง่ 

(Back-to-Back Warranty) ถงึแมภ้ายหลงัจากการท ารายการจ าหน่ายไปเสร็จสิน้และบรษัิทฯ มไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้

ของ WV แลว้ก็ตาม นอกจากนี ้ เมือ่พจิารณาจากสญัญาซือ้ขายหุน้เดมิ ก็มไิดม้กีารจ ากดัการเรยีกคา่เสยีหาย

ดงักลา่วใหส้ ิน้สดุลงดว้ยเหตทุีบ่รษัิทฯ มไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของ WV แลว้เชน่กนั 

(2) เสยีโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทนุใน WV หากอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและโรงแรมในกรุงเทพฯ 

กลบัมาฟ้ืนตัว และอาจเสยีโอกาสทีจ่ะไดรั้บประโยชน์จากการเปิดใหบ้รกิารเต็มรูปแบบของโครงการรถไฟ

ความเร็วสงูเชือ่มตอ่ 3 สนามบนิ และโครงการมักกะสนัคอมเพล็กซ ์

 

หลงัจากพจิารณาวตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการท ารายการ ประกอบกับ ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ประโยชน ์และ

ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้แลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ การเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี้ 

ท าใหบ้รษัิทฯ ลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิโรงแรม ซึง่จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวัอกีไมต่ า่กวา่ 3 ปี 

เพือ่กลับสูส่ภาพทีใ่กลเ้คยีงกบักอ่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยังเป็นการลดความ

เสีย่งตา่งๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต อกีทัง้ท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บกระแสเงนิสดเขา้มาในทนัทโีดยไมต่อ้งรอ

ผลตอบแทนจากเงนิปันผล และรอรับช าระคนืหนีเ้งนิกูย้มืจาก WV ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถขยายการลงทนุในธรุกจิ

อืน่ๆ ทีใ่หผ้ลตอบแทนทีด่แีละเร็วกวา่ อนัจะสง่ผลดตีอ่ภาพรวมของบรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ในระยะยาว ดงันัน้ กำรท ำ

รำยกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรพัยใ์นคร ัง้นี ้มคีวำมสมเหตุสมผล 
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สว่นที ่3: ควำมเห็นของทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระ เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของมูลคำ่สนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหนำ่ยไป 

 

ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่11/2564 เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2564 ไดม้มีตอินุมัตใิหเ้สนอ

ตอ่ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ของบรษัิทฯ เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของ

บรษัิท เว็ลธ ์เวนเจอรส์ จ ากดั  (“WV”) และโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่WV มอียูต่อ่บรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้

คา้งจา่ย (ซึง่ตอ่ไปนีร้วมเรยีกวา่ "หนีเ้งนิใหกู้ย้มื") ในมลูคา่รวมทัง้ส ิน้ประมาณ 575.00 ลา้นบาท ใหแ้กน่ายธรรศ

พลฐ ์แบเลเว็ลด ์("ผูจ้ะซือ้") ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ WV และมไิดเ้ป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักับบรษัิทฯ  

ทัง้นี ้รายละเอยีดเกีย่วกับทรัพยส์นิทีบ่รษัิทฯ จะจ าหน่ายใหแ้กผู่จ้ะซือ้มดีงัตอ่ไปนี้ 

 หุน้สามัญของ WV ซึง่ประกอบธรุกจิโรงแรมระดับ 4 ดาว จ านวน 180 หอ้ง ภายใตช้ือ่ “โรงแรมเมอร์

เคยีว กรุงเทพ มักกะสนั” (“โรงแรมฯ”) จ านวน 1,800,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็น

รอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ WV เป็นจ านวนเงนิทัง้ส ิน้ 432,395,882.30 บาท หรอื

คดิเป็นมลูคา่หุน้ละ 240.22 บาท  

 สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ WV โดยบรษัิทฯ จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิให ้

กูย้มืที ่WV มอียูต่อ่บรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่าย ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ (Completion 

Date) โดยมมีลูคา่ขายรวมประมาณ 142,604,117.70 บาท ประกอบดว้ย (1) สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิให ้

กูย้มื จ านวน 138,450,599.71 บาท และ (2) ดอกเบีย้คงคา้งประมาณ 4,153,517.99 บาท ซึง่ค านวณ

ตัง้แตว่นัที ่29 ธันวาคม 2563 (วนัทีรั่บโอนหนี)้ ถงึวนัที ่29 ธันวาคม 2564 (วนัทีค่าดวา่จะท ารายการ

แลว้เสร็จ) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาความเหมาะสมของมลูคา่หุน้สามัญของ WV ทีจ่ะจ าหน่ายไปในครัง้นี้ 

ดว้ยวธิกีารตา่งๆ จ านวน 6 วธิ ีไดแ้ก่ 

1) วธิมีลูคา่หุน้ตามบัญช ี(Book Value Approach) 

2) วธิมีลูคา่ตามบัญชทีีป่รับปรุงแลว้ (Adjusted Book Value Approach) 

3) วธิมีลูคา่หุน้ตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

4) วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มูลคา่ตามบญัช ี(Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio) 

5) วธิอีตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio) 

6) วธิมีลูคา่ปัจจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 อยา่งไรก็ตาม ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่สามารถประเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ WV โดยวธิมีลูคา่หุน้ตาม

ราคาตลาดได ้เนือ่งจาก WV ไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ หรอืตลาดรองซือ้ขายหลกัทรัพยใ์ดๆ 

จงึไมม่รีาคาตลาดอา้งองิ ดงันัน้ การประเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ WV จะประเมนิจาก 5 วธิทีีเ่หลอืตามทีก่ลา่วขา้งตน้ 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาความเหมาะสมของราคาหุน้ของ WV รวมถงึการโอนสทิธเิรียกรอ้ง

ในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ WV มอียูต่อ่บรษัิทฯ จากการศกึษาขอ้มูลและเอกสารทีไ่ดรั้บจาก WV รวมทัง้ขอ้มลูทีเ่ปิดเผย

โดยทั่วไป เชน่ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) งบการเงนิทีต่รวจสอบหรอืสอบทานแลว้โดยผูส้อบ

บัญช ีงบการเงนิภายใน รายงานประเมนิมูลค่าทรัพยส์นิ จัดท าโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ สัญญาเชา่ทีด่นิ 

สัญญาบริหารโรงแรม ขอ้มูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทั่วไป ขอ้มูลที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(www.set.or. th)  และเ ว็บไซต์ของส า นักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักท รัพย์  

(www.sec.or.th) ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลอุตสาหกรรมจากเว็บไซตต์่างๆ เป็นตน้  ทัง้นี้ ความเห็นของที่

ปรกึษาทางการเงนิอสิระในรายงานฉบับนี้ตัง้อยู่บนสมมตฐิานว่า ขอ้มูลและเอกสารดังกล่าวเป็นขอ้มูลทีส่มบูรณ์ 

ครบถว้น และถูกตอ้ง รวมทัง้เป็นการพจิารณาจากสถานการณ์และขอ้มูลทีส่ามารถรับรูไ้ดใ้นปัจจุบัน ณ วันทีจ่ัดท า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

83/175



รายงานฉบับนี้  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือเกดิเหตุการณ์ใดเกดิขึน้ในอนาคต อาจส่งผลกระทบอย่างมี

นัยส าคัญตอ่การด าเนนิธุรกจิ ประมาณการทางการเงนิของ WV การประเมนิและการวเิคราะหข์องทีป่รกึษาทางการ

เงนิอสิระ รวมถงึการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ตอ่การท ารายการในครัง้นีไ้ด ้ 

 หลงัจากทีไ่ดศ้กึษาขอ้มลูและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระสามารถสรุปความเห็น

เกีย่วกบัความเหมาะสมของราคาหุน้ของ WV ไดด้งันี้ 

 

1. วธิมีูลคำ่หุน้ตำมบญัช ี(Book Value Approach) 

การประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้ จะแสดงใหเ้ห็นถงึมลูคา่หุน้สามัญของ WV ซึง่ปรากฏตามบัญช ีณ ขณะใด

ขณะหนึง่ โดยเป็นการประเมนิจากมูลคา่ตามบัญชขีอง WV ตามงบการเงนิรวมงวดลา่สดุ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 

ซึง่เป็นงบการเงนิภายในของ WV จัดท าโดยฝ่ายบรหิาร ทัง้นี ้ สามารถน างบการเงนิดงักลา่วมาค านวณหามลูคา่หุน้

ตามบญัชขีอง WV ไดด้งันี้ 

มลูคำ่ตำมบญัช ีWV (หน่วย: ลา้นบาท) 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 450.00 

ขาดทนุสะสม (348.29) 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 101.71 

จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 (หุน้) 4,500,0001/ 

มลูคำ่ตำมบญัชตีอ่หุน้ (บำท/หุน้) 22.60 

หมายเหต:ุ 1/ มลูคา่ทีต่ราไว ้100.00 บาทตอ่หุน้ 

 

 จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้ จะไดม้ลูคา่หุน้ของ WV เทา่กบั 22.60 บำทตอ่หุน้ หรอืมลูคา่กจิการ 

เทา่กับ 101.71 ลำ้นบำท 

 อย่างไรก็ตาม วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัชเีป็นวธิทีีส่ะทอ้นถงึผลประกอบการ และฐานะของบรษัิท ณ เวลาใดเวลา

หนึง่ โดยพจิารณาจากผลการด าเนนิงานในอดตี แตว่ธินีีไ้ม่ไดค้ านงึถงึมูลคา่สนิทรัพยท์ีแ่ทจ้รงิและความสามารถใน

การท าก าไรของ WV ในอนาคต ตลอดจนแนวโนม้ภาวะเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมโดยรวม ดงันัน้ วธินีีจ้งึไม่สะทอ้นถงึ

มลูคา่ทีแ่ทจ้รงิของหุน้ของ WV 

 

2. วธิมีูลคำ่ตำมบญัชทีีป่รบัปรงุแลว้ (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมนิมลูคา่หุน้ดว้ยวธินีี ้ เป็นการน าสนิทรัพยร์วมของ WV หักดว้ยหนีส้นิทัง้หมด รวมทัง้ภาระผกูพัน

และหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึง่ปรากฏตามงบการเงนิงวด

ลา่สดุ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 ซึง่เป็นงบการเงนิภายในของ WV จัดท าโดยฝ่ายบรหิาร และปรับปรุงดว้ยรายการ

ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากวนัทีใ่นงบการเงนิ หรอืรายการทีม่ผีลกระทบท าใหม้ลูคา่ตามบญัชสีะทอ้นมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิ

มากขึน้ เชน่ สว่นเพิม่หรอืสว่นลดจากการประเมนิราคาทรัพยส์นิทียั่งไม่ไดบ้นัทกึในงบการเงนิ รายการขาดทนุที่

สามารถน ามาลดภาษีไดใ้นอนาคต (Tax Saving from Losses Carried Forward) หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 

และเหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ เป็นตน้  

ในการประเมนิมลูคา่หุน้ของ WV โดยวธินีีท้ ีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดใ้ชมู้ลคา่ตามบัญชซีึง่ปรากฏตามงบ

การเงนิลา่สดุ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 ของ WV มาปรับปรุง โดยไดพ้จิารณาประเด็นส าคัญ ดงันี้ 

2.1 สว่นเพิม่จำกกำรประเมนิมูลคำ่ทรพัยส์นิ 

 บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท ทรทีร ีแอพไพรซัล จ ากดั (“ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ”) ซึง่เป็นผูป้ระเมนิราคา

ทรัพยส์นิอสิระทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เพือ่ประเมนิราคาทรัพยส์นิทีใ่ชใ้นการด าเนนิธรุกจิ
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โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดท้ าการส ารวจทรัพยส์นิเมือ่วนัที ่ 21 

กนัยายน 2564 ตามรายงานลงวนัที ่29 กนัยายน 2564 (เลขที ่TT-2021-09-015-TT-HO-OTR) เพือ่วตัถุประสงค์

สาธารณะ ซึง่รายละเอยีดการประเมนิมลูคา่ของผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ สรุปไดด้งันี้ 

2.1.1 รำยละเอยีดทรพัยส์นิทีป่ระเมนิรำคำ 

 สทิธกิารเชา่ทีด่นิ อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง เครือ่งจักรและอปุกรณ์ เฟอรน์เิจอร ์ ทีใ่ชใ้นการประกอบกจิการ

โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั ตัง้อยูเ่ลขที ่ 1599 ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่ (ตดิกับถนนก าแพงเพชร 7) แขวง

มักกะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 

 โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั เป็นโรงแรมระดับสีด่าว-สีด่าวบวก สงู 25 ชัน้ มชีัน้ดาดฟ้า จ านวน 1 

อาคาร ตัง้อยูบ่นทีด่นิสทิธกิารเชา่การรถไฟแหง่ประเทศไทย เนือ้ทีด่นิ 1-1-40.3 ไร่  

 รายละเอยีดทรัพยส์นิทีป่ระเมนิมลูคา่มดีงันี้ 

 

 สทิธกิารเชา่ทีด่นิ 

 สญัญาสทิธกิารเชา่ทีด่นิการรถไฟแหง่ประเทศไทย เนือ้ทีด่นิ 1-1-40.3 ไร่ (ตามโฉนดทีด่นิเลขที ่ 1204 

เลขทีด่นิ 280 หนา้ส ารวจ 669) ตามสญัญาเชา่ทีด่นิเพือ่ด าเนนิการจัดหาประโยชน ์ ทีบ่รเิวณยา่นสถานมีักกะสนั 

เลขที ่907538126 ลงวนัที ่4 กมุภาพันธ ์2554 และแกไ้ขเพิม่เตมิครัง้ที ่1 และ 2 ก าหนดระยะเวลาการเชา่ 28 ปี 

ตัง้แตว่นัที ่1 กมุภาพันธ ์2560 – 31 มกราคม 2588 

 

 อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

 ทรัพยส์นิทีป่ระเมนิมลูคา่เป็นอาคารโรงแรม จ านวน 25 ชัน้ พรอ้มชัน้ดาดฟ้า จ านวน 1 อาคาร พืน้ทีใ่ชส้อย

อาคารรวม 17,293 ตารางเมตร ประกอบดว้ยหอ้งพักชัน้ 10 – 25 และทีจ่อดรถ 4 ชัน้ อายุการใชง้านประมาณ 5 ปี 

สภาพอาคารใหมแ่ละทนัสมัย  

 สรุปพืน้ทีใ่ชส้อยภายในพืน้ทีก่อ่สรา้ง ไดด้งันี้ 

ล ำดบัที ่ รำยละเอยีด พืน้ที ่(ตำรำงเมตร) 

1 พืน้ทีอ่าคาร 17,293.00 

2 พืน้ทีท่อ่ระบายน ้า 138.00 

3 พืน้ทีถ่นนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 633.00 

4 พืน้ทีร่ัว้ลอ้มรอบ 180.50 

 

 งานระบบในอาคาร 

 ประกอบดว้ย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสขุาภบิาล ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกนัอคัคภีัยและดับเพลงิ 

ระบบโทรศพัท ์ระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV ระบบลฟิท ์ระบบ Internet และระบบอืน่ๆ  

 

2.1.2  กำรประเมนิมูลคำ่ 

 ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ มคีวามเห็นวา่ วธิกีารประเมนิมลูคา่โดยวธิคีดิจากรายได ้ (Income Method 

of Valuation) แบบคดิลดจากงบกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Technique) จะเป็นวธิกีารทีเ่หมาะสมใน

การประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิรายการนีเ้พือ่หามูลคา่ตลาดตามสภาพการใชป้ระโยชน์ปัจจุบนั (Market Value for the 

Existing Use) และวธิคิดิจากตน้ทนุ (Cost Method) เป็นวธิปีระเมนิรอง ใชต้รวจสอบกลับหรอืสอบทานวธิปีระเมนิ

หลกั โดยสรุปไดด้งันี้ 
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2.1.2.1 วธิคีดิจำกรำยได ้(Income Method of Valuation) – แบบคดิลดจำกกระแสเงนิสด 

(Discounted Cash Flow Technique) 

การประเมนิโดยวธินีี ้ เป็นการประมาณการกระแสเงนิสดรับทีเ่ป็นรายไดจ้ากคา่หอ้งพัก คา่อาหารและ

เครือ่งดืม่ หรอืรายไดอ้ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกนั หักดว้ยอตัราการวา่งและหักดว้ยกระแสเงนิสดจ่าย เชน่ ตน้ทนุอาหารและ

เครือ่งดืม่ คา่ใชจ้่ายบรหิารและด าเนนิงาน และคา่ใชจ้า่ยคงที ่ เพือ่ทีจ่ะหากระแสเงนิสดสทุธจิากการด าเนนิงานที่

เกดิขึน้ในอนาคต โดยคดิกลับมาเป็นมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงนิสด (Present Value) ดว้ยอัตราคดิลดกระแสเงนิสด 

(Discount Rate) ซึง่ผลรวมทัง้หมดของมลูคา่ปัจจบุนัของรายไดท้ีเ่กดิขึน้ หรอื NPV จะเป็นมลูคา่ตลาดปัจจุบนัของ

ทรัพยส์นิ 

สมมตฐิานประกอบการประเมนิสรุปไดด้งันี้ 

 รำยกำร จ ำนวน 

1 จ านวนหอ้งพกั  174 หอ้งพกั1/  

2 รายไดห้อ้งพกั 

อตัราคา่หอ้งพกั (Average Room Rate)3/  

รอ้ยละ 65 ของรายรับรวมทัง้หมด2/ 

ปี 2565  ก าหนดไวท้ี ่2,700 บาทตอ่หอ้ง (คดิรายไดต้ัง้แต ่1 ก.ค. 2565) 

ปี 2566 - 2588 อตัราคา่หอ้งพกัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ตอ่ปี 

  อตัราการเขา้พกั (Occupancy Rate)3/  ปี 2565 ก าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 40 

ปี 2566 ก าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 50 

ปี 2567 - 2568 ก าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 60 

ปี 2569 - 2570 ก าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 65 

ปี 2571 - 2574 ก าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 70 

ปี 2575 - 2578 ก าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 75 

ปี 2579 - 2582 ก าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 80 

ปี 2583 - 2586 ก าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 85 

ปี 2587 - 2588 ก าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 80 

3 รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่2/ รอ้ยละ 30 ของรายรับรวมทัง้หมด 

4 รายไดอ้ืน่ๆ2/ รอ้ยละ 5 ของรายรับรวมทัง้หมด 

5 ตน้ทนุคา่เชา่ตามสญัญา อตัราคา่เชา่ ตามสญัญาเชา่กบัการรถไฟแหง่ประเทศไทย 

6 ตน้ทนุหอ้งพกั2/ รอ้ยละ 8 ของรายไดจ้ากหอ้งพกั 

7 ตน้ทนุอาหารและเครือ่งดืม่2/ รอ้ยละ 50 ของรายไดจ้ากอาหารและเครือ่งดืม่ 

8 ตน้ทนุแผนกอืน่ๆ2/ รอ้ยละ 30 ของรายไดอ้ืน่ๆ 

9 คา่ใชจ้า่ยบรหิารและด าเนนิงาน2/ 

 คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงานและบรหิาร 

 

เดอืนตลุาคม 2564 – มถินุายน 2565 เดอืนละ 1.00 ลา้นบาท 

เดอืนกรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป เดอืนละ 2.00 ลา้นบาท และปีตอ่ไปคดิ

จากปีกอ่นทัง้ปี ประมาณ 24.00 ลา้นบาท ปรับขึน้รอ้ยละ 3 ตอ่ปี 

  คา่โฆษณาและสง่เสรมิการขาย  ประมาณรอ้ยละ 2 ของรายรับรวม 

  คา่ใชจ้า่ยในการทดแทนและปรับปรงุ ประมาณรอ้ยละ 2 ของรายรับรวม 

  คา่พลงังาน/สาธารณูปโภคตา่งๆ เดอืนตลุาคม 2564 – มถินุายน 2565 เดอืนละ 0.50 ลา้นบาท 

เดอืนกรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป ประมาณรอ้ยละ 6 ของรายรับรวม 

  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เดอืนตลุาคม 2564 – มถินุายน 2565 เดอืนละ 0.02 ลา้นบาท 

เดอืนกรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป ประมาณรอ้ยละ 3 ของรายรับรวม 

10 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ2/ 

 Base Management Fee 

 

ประมาณรอ้ยละ 2 – 2.5 ของรายรับรวม 

  Incentive Fee  ประมาณรอ้ยละ 6 ของรายไดจ้ากการด าเนนิงาน 

  เงนิตัง้ส ารองส าหรับการปรับปรงุอาคารในอนาคต ประมาณรอ้ยละ 4 ของรายรับรวม 

  คา่เบีย้ประกนัภัย ประมาณรอ้ยละ 0.2 ของรายรับรวม 

  คา่ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งตาม พรบ.ใหม ่ ประมาณรอ้ยละ 0.3 – 0.5 ของราคาประเมนิทางราชการ 
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 รำยกำร จ ำนวน 

11 ระยะเวลาประมาณการ 23 ปี 4 เดอืน (1 ตลุาคม 2564 – 31 มกราคม 2588)  

12 Terminal Value 0 

13 อตัราคดิลด (Discounted Rate)4/ รอ้ยละ 8.00 ตอ่ปี 

14 มลูคำ่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสด  1,234,301,000 บำท  

ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท ทรทีร ี แอพไพรซลั จ ากดั เลขทีอ่า้งองิ TT-2021-09-015-TT-HO-OTR ลงวนัที ่ 29 

กนัยายน 2564 

หมายเหต:ุ  

1/ ตามใบอนุญาตประกอบธรุกจิโรงแรม 

2/ ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระพจิารณาสดัสว่นรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย โดยพจิารณาจากขอ้มลูของ WV และเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูราคาตลาด

ของโรงแรมในระดบัเดยีวกนัหรอืระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนั 

3/ ราคาหอ้งพกั พจิารณาจากใบประกาศของโรงแรมฯ และอตัราสว่นลดส าหรบักลุม่ประเภทตา่งๆ และพจิารณาเปรยีบเทยีบประกอบกบัขอ้มลู

ตลาดโรงแรมในระดบัเดยีวกนัหรอืระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนัในพืน้ที ่

4/ โดยปกตอิตัราคดิลดกระแสเงนิสดส าหรับการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิประเภทโรงแรม และมกี าหนดระยะเวลาตามสญัญาเชา่ระยะยาว อยู่

ในชว่งประมาณรอ้ยละ 7.00 – 10.00 ตอ่ปี ซึง่พจิารณาจากสถานทีต่ัง้ของโรงแรม ความสามารถในการขายหรอืท าก าไร รวมถงึอตัรา

ผลตอบแทนทีไ่มม่คีวามเสีย่ง และอายสุญัญาเชา่คงเหลอื ซึง่ในการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิในครัง้นี ้ ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระก าหนด

อตัราคดิลดกระแสเงนิสดของทรัพยส์นิไวท้ีอ่ตัรารอ้ยละ 8 ตอ่ปี โดยพจิารณาจากอตัราผลตอบแทนภายในของธรุกจิประเภทเดยีวกนัในระดบั

เดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั ประกอบกบัพจิารณาจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล บวกกบัความเสีย่งจากการด าเนนิธรุกจิและพจิารณา

ประกอบกบัอตัราดอกเบีย้ของลกูคา้ชัน้ดขีองธนาคารพาณชิยห์ลกัชัน้น า 4 แหง่ 

 

ทัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นสอดคลอ้งกบัผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระวา่ วธิกีารประเมนิ

ราคาทีเ่หมาะสมส าหรับการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของโรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั ดว้ยวธิคีดิจากรายได ้

เนือ่งจาก ทรัพยส์นิทีป่ระเมนิมลูคา่เป็นสนิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ (Investment Property) ซึง่ควรพจิารณาถงึ

ความสามารถในการสรา้งรายไดข้องทรัพยส์นิ นอกจากนี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาสมมตฐิานที่ 

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระใช ้เห็นวา่มคีวามเหมาะสมตามสมมตฐิานของผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ โดยมคีวาม

แตกตา่งจากสมมตฐิานของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระในประเด็นหลกัๆ ไดแ้ก ่ อตัราคา่หอ้งพัก (Average Room 

Rate) และอตัราการเขา้พัก (Occupancy Rate)  อยา่งไรก็ตาม รายคา่หอ้งพักเฉลีย่ตอ่จ านวนหอ้งพักทีม่ ี(Revenue 

Per Available Room: RevPAR) ไมไ่ดแ้ตกตา่งจากสมมตฐิานของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมากนัก  

ดงันัน้ ราคาประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของโรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิ

อสิระ ตามรายงานเลขที ่ TT-2021-09-015-TT-HO-OTR ลงวนัที ่ 29 กนัยายน 2564 ซึง่ประเมนิโดยวธิคีดิจาก

รายได ้และไดมู้ลคา่ประเมนิของสนิทรัพยเ์ทา่กับ 1,234.30 ลำ้นบำท 

 

2.1.2.2 วธิตีน้ทนุ (Cost Approach) 

 สทิธกิารเชา่ทีด่นิ 

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดป้ระเมนิมลูคา่สทิธกิารเชา่ทีด่นิโดยการประเมนิราคาตลาดของทีด่นิ (สทิธิ

สมบรูณ์) ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด (Market Comparison Approach) เพือ่มาค านวณคา่เชา่ตลาดของทีด่นิ 

จากนัน้น าคา่เชา่ตลาดมาเปรยีบเทยีบกับคา่เชา่ตามสญัญาเชา่กับ รฟท. เพือ่ค านวณมูลคา่ปัจจุบนัของสทิธกิารเชา่ 

(ก าไรจากการเชา่) ตลอดระยะเวลาคงเหลอืของสญัญาเชา่ 23.33 ปี  

จากการประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระหลงัจากวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูตลาด โดย

ค านงึถงึลกัษณะทางกายภาพของทีด่นิ รูปร่างทีด่นิ สภาพของทีด่นิ ขนาดเนือ้ที ่ การใชป้ระโยชน์สงูสดุ ท าเลทีต่ัง้ 

สภาพแวดลอ้มความเจรญิ และขอ้จ ากัดทางกฎหมายตา่งๆ สามารถก าหนดเป็นราคาประเมนิทีด่นิทรัพยส์นิได ้ ใน
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กรณีกรรมสทิธิส์มบรูณ์ เทา่กับ 0.75 ลา้นบาท/ตารางวา คดิเป็นมลูคา่ตลาดปัจจบุนัของทีด่นิ 1-1-40.3 ไร่ (540.3 

ตารางวา) เทา่กบั 405.23 ลา้นบาท และคดิเป็นคา่เชา่ทีด่นิเทา่กบั 12,156.75 บาท/ไร่  

หลงัจากนัน้ ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระท าการเปรยีบเทยีบก าไรจากการเชา่ระหวา่งคา่เชา่ตามสญัญากบั

คา่เชา่ตลาดตลอดระยะเวลาคงเหลอืของสญัญาเชา่ และคดิลดดว้ยอตัราคดิลดรอ้ยละ 8.00 ตอ่ปี จะมูลคา่ปัจจบุนั

ของสทิธกิารเชา่ตลอดระยะเวลาคงเหลอืของสญัญาเชา่ 23.33 ปี เทา่กบั 160.75 ลา้นบาท 

 

 อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

ในการประเมนิมลูคา่โดยวธิตีน้ทนุ (Cost Approach) ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระจะพจิารณาตน้ทนุในการ

สรา้งใหม ่(Replacement Cost New) หักดว้ยคา่เสือ่มทางกายภาพ (Physical Deterioration) การใชง้านทีล่า้สมัย 

(Functional Obsolescence) และปัจจัยภายนอกหรอืเศรษฐกจิ (External or Economic Obsolescence) รายละเอยีด

การประเมนิมลูคา่สรุปไดด้งันี ้ 

 รำยกำร พืน้ทีใ่ชส้อย 

(ตร.ม.) 

อำยุใช้

งำน 

(ปี) 

มลูคำ่ทดแทนใหม่1/2/ คำ่เสือ่ม

รำคำรวม 

(%) 

มลูคำ่ทดแทน

สทุธ ิ

(ลำ้นบำท) 

หนว่ยละ  

(บำท) 

รวม 

(ลำ้นบำท) 

1 โรงแรมสงู 25 ช ัน้ มชี ัน้ดำดฟ้ำ       

 - พืน้ทีใ่ชส้อยอาคารรวม 

- ลฟิทโ์ดยสารและขนของ 

- ลฟิทส์ว่นจอดรถยนต ์

- ทอ่ระบายน ้า 

- ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

- รัว้ลอ้มรอบ 

17,293.00 

3.00 

2.00 

138.00 

633.00 

180.50 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

60,000 

2,000,000 

1,000,000 

1,000 

1,500 

2,500 

1,037.58 

6.00 

2.00 

0.14 

0.95 

0.45 

5.00% 

5.00% 

5.00% 

5.00% 

5.00% 

5.00% 

985.70 

5.70 

1.90 

0.13 

0.90 

0.43 

 รวมมลูคำ่ส ิง่ปลูกสรำ้ง    1,047.12  994.76 

ทีม่า: รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท ทรทีร ี แอพไพรซลั จ ากดั เลขทีอ่า้งองิ TT-2021-09-015-TT-HO-OTR ลงวนัที ่ 29 

กนัยายน 2564 

หมายเหต:ุ 1/ เทยีบเคยีงตามตารางบญัชรีาคามาตรฐานตอ่หน่วย โรงเรอืนสิง่ปลกูสรา้งของสมาคมผูป้ระเมนิคา่ทรัพยส์นิแหง่ประเทศไทย 

(The Valuers Association of Thailand) และตน้ทนุคา่กอ่สรา้งของทาง WV 

 2/ ราคากอ่สรา้งขา้งตน้ พจิารณาวา่เป็นอาคารโรงแรมระดบัสีด่าวถงึสีด่าวบวก มาตรฐาน Hotel Brand ของ Mercure และเป็นราคา

รวมงานโครงสรา้งอาคาร งานวสัดตุกแตง่อาคาร งานระบบ งาน Built-in งานเฟอรน์เิจอร ์งานเครือ่งใชไ้ฟฟ้า งานสิง่อ านวยความ

สะดวกตา่งๆ 

 

 โดยมลูคา่อาคารและสิง่ปลกูสรา้งประเมนิโดยวธิตีน้ทนุ เทา่กับ 994.76 ลา้นบาท 

 รวมมลูคา่สทิธกิารเชา่และอาคารสิง่ปลกูสรา้ง เทา่กบั 1,155.51 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม ผูป้ระเมนิราคา

ทรัพยส์นิอสิระ พจิารณาการประเมนิโดยวธิคิดิจากตน้ทนุ (Cost Method) เป็นวธิปีระเมนิรอง เพือ่ใชต้รวจสอบกลบั

หรอืสอบทานวธิปีระเมนิหลกั คอืวธิคีดิจากรายไดเ้ทา่นัน้ 

 

เปรยีบเทยีบมลูคา่ตามบญัชทีรัพยส์นิของ WV กบัมลูคา่ตามราคาประเมนิของผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ 

สรุปไดด้งันี้ 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

ทรพัยส์นิของ WV มลูคำ่ตำมบญัช ี

ณ 30 มถินุำยน 2564 

รำคำประเมนิ 

ณ 29 กนัยำยน 25642/ 

ก ำไรจำกกำรประเมนิ

มลูคำ่ทรพัยส์นิ 

 (1) (2) (2) – (1) 

โรงแรมเมอรเ์คยีว กรงุเทพ มกักะสนั    

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้(สทิธกิารเชา่ทีด่นิ) 6.30   

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 579.84   

งานปรับภมูทิศัน ์ 0.42    

งานระบบอะคสูตกิสแ์ละระบบโสตทศันปูกรณ์ 0.76    

งานระบบไอทแีละอนิเตอรเ์นต 0.23    

ลฟิท ์ 8.73    

เครือ่งตกแตง่โรงแรม 71.99    

เครือ่งมอืเครือ่งใชอ้ปุกรณ์โรงแรม 5.84    

รวมสนิทรพัยท์ ีป่ระเมนิมลูคำ่ 674.12 1,234.30 566.02 

คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ IT 2.37    

เครือ่งใชส้ านักงาน 0.41    

อปุกรณ์ส านักงาน 0.10    

ยานพาหนะ 0.49    

รวมอำคำรและอปุกรณ์ และสทิธกิำรเชำ่ 677.48   

หกั: หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ี1/   (113.20) 

รวมรำยกำรปรบัปรงุสว่นของผูถ้อืหุน้    452.82 

หมายเหต:ุ 1/ ประมาณการหนีส้นิภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ี(Deferred Tax Liabilities) ในอตัราภาษีรอ้ยละ 20 ของสว่นตา่งระหวา่งราคาประเมนิ

และมลูคา่ทางบญัชขีองทรัพยส์นิ 

 2/ รายงานการประเมนิราคาทรัพยส์นิของบรษัิท ทรทีร ีแอพไพรซลั จ ากดั เลขทีอ่า้งองิ TT-2021-09-015-TT-HO-OTR ลงวนัที ่

29 กนัยายน 2564 

 

 ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึไดป้รับปรุงมลูคา่ตามบัญชขีอง WV เพิม่ขึน้จากสว่นตา่งราคาประเมนิ

และมลูคา่ทางบญัชขีองทรัพยส์นิจ านวน 452.82 ลา้นบาท 

 

2.2 สทิธปิระโยชนท์ำงภำษจีำกขำดทุนสะสม (ทำงภำษ)ี 

 WV มขีาดทนุสะสมทางภาษีส าหรับผลขาดทนุจากการด าเนนิงานในปี 2559 – 2563 โดยจะน าไปลดภาระ

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลไดไ้มเ่กนิปี 2568 สรุปไดด้งันี้ 

ปีภำษ ี ใชป้ระโยชนท์ำงภำษไีดจ้นถงึปี ขำดทนุทำงภำษ ี(ลำ้นบำท) 

2559 2564 29.45 

2560 2565 58.28 

2561 2566 37.72 

2562 2567 35.46 

2563 2568 83.57 

รวมขำดทนุสะสมทำงภำษ ี 244.48 

สทิธปิระโยชนท์ำงภำษจีำกขำดทนุทำงภำษ ี 48.90 

หมายเหต:ุ 1/ อตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลรอ้ยละ 20 

 

 WV มผีลขาดทนุสะสมทางภาษีสทุธ ิ 244.48 ลา้นบาท สามารถน าไปลดภาระภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลไดไ้ม่

เกนิ 48.90 ลา้นบาท โดยขาดทนุสะสมทางภาษีจะทยอยหมดอายภุายในไมเ่กนิปี 2568 ทัง้นี ้CapAd คาดวา่ WV 

จะไดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากขาดทนุสะสมทางภาษีเพยีงเล็กนอ้ยเทา่นัน้ ซึง่จากประมาณการทางการเงนิของ
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ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ จะสามารถใชข้าดทนุทางภาษีไดเ้พยีง 1.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสทิธปิระโยชน์ทางภาษี

เพยีง 0.24 ลา้นบาท (โปรดดรูายละเอยีดในสว่นที ่3 ขอ้ 5 ของรายงานฉบบันี)้ 

 ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่ไดป้รับปรุงมูลคา่ตามบัญชขีอง WV เพิม่ขึน้จากสทิธปิระโยชน์ทาง

ภาษีจากขาดทนุสะสมทางภาษี  

 

 สรุปกำรปรบัปรุงมูลคำ่ตำมบญัชขีอง WV 

จากการพจิารณารายการทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดท้ าการประเมนิมลูคา่ WV จากวธิี

มลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้ สรุปไดด้งันี้ 

WV (หน่วย: ลา้นบาท) 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2564 101.71 

รายการปรับปรงุ  

รายการสว่นเพิม่ (สว่นลด) จากการประเมนิราคาทรัพยส์นิ 452.822/ 

สทิธปิระโยชนท์างภาษีจากขาดทนุสะสมทางภาษี -3/ 

สว่นของผูถ้อืหุน้สทุธหิลงัปรบัปรงุ 554.53 

จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 (หุน้) 4,500,000.001/ 

มลูคำ่ตำมบญัชตีอ่หุน้หลงัปรบัปรงุ (บำท/หุน้)  123.23 

หมายเหต:ุ 1/ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวเ้ทา่กบัหุน้ละ 100.00 บาท 

 2/ โปรดดรูายละเอยีดในสว่นที ่3 ขอ้ 2.1 ของรายงานฉบบันี ้

 3/ โปรดดรูายละเอยีดในสว่นที ่3 ขอ้ 2.2 ของรายงานฉบบันี ้

 

 จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้จะไดม้ลูคา่หุน้ของ WV เทา่กับ 123.23 บำทตอ่หุน้ หรอืมลูคา่กจิการ 

เทา่กับ 554.53 ลำ้นบำท 

 ทัง้นี ้ วธิมีลูคา่ตามบัญชทีีป่รับปรุงแลว้ เป็นวธิทีีม่กีารปรับปรุงรายการตา่งๆ ใหส้ะทอ้นถงึมลูคา่ตลาดของ

สนิทรัพย ์ ณ ปัจจุบนั มากกวา่วธิมีูลคา่หุน้ตามบญัช ี ซึง่วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้สามารถสะทอ้นถงึราคา

ตลาดของทรัพยส์นิ รายการขาดทนุทีส่ามารถน ามาลดภาษีไดใ้นอนาคต (Tax Saving from Losses Carried 

Forward) และเหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ ในกรณีนี ้ มกีารปรับปรุงราคาตลาดของทรัพยส์นิ ใหส้ะทอ้น

ราคาตลาดของทรัพยส์นิโดยใชว้ธิกีารประเมนิโดยวธิคีดิจากรายได ้ ซึง่ค านงึถงึความสามารถในการท าก าไรใน

อนาคตของสนิทรัพยแ์ลว้ และใกลเ้คยีงกบัมลูคา่พืน้ฐานของสนิทรัพยท์ีป่ระเมนิโดยวธิตีน้ทนุ 
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3. วธิอีตัรำสว่นรำคำตอ่มูลคำ่ตำมบญัช ี(Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio) 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ WV โดยการน ามลูคา่ทางบัญช ี(Book Value per 

Share) ตามทีป่รากฏในงบการเงนิ ณ วนัที ่ 30 มถินุายน 2564 ซึง่เป็นงบการเงนิภายในของ WV จัดท าโดยฝ่าย

บรหิาร ซึง่เทา่กับ 22.60 บาท/หุน้ คณูดว้ยคา่มัธยฐาน (Median) ของ P/BV Ratio ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ จ านวน 12 บรษัิท ซึง่ด าเนนิธรุกจิโรงแรม และหมวดอาหารและ

เครือ่งดืม่ จ านวน 1 บรษัิท ซึง่มรีายไดห้ลักจากธรุกจิโรงแรม (Peer Group) เชน่เดยีวกนักบั WV โดยเป็นขอ้มลูถงึ

วนัที ่5 ตลุาคม 2564 ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 

รำยชือ่ ชือ่ยอ่

หลกัทรพัย ์

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 

1. บรษัิท เอเชยีโฮเต็ล จ ากดั (มหาชน) ASIA ประกอบธรุกจิหลกั 2 กลุม่ไดแ้ก ่ ธรุกจิโรงแรมและภัตตาคาร และธรุกจิ

ศนูยก์ารคา้ (ใหเ้ชา่พืน้ที)่ 

2. บรษัิท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด 

(มหาชน) 

CENTEL ประกอบธรุกจิ 2 ธรุกจิ คอื (1) ธรุกจิโรงแรมในประเทศและตา่งประเทศ ภายใต ้

แบรนดข์องตนเอง เซน็ทารา โฮเทล แอนด ์ รสีอรท์ เซน็ทรา และธรุกจิรับจา้ง

บรหิารโรงแรมภายใตส้ญัญาบรหิารโรงแรม และ (2) ธรุกจิอาหารจานดว่นใน

ประเทศไทย ภายใตแ้บรนดข์องตนเอง คอื เดอะ เทอเรส และแฟรนไชส ์

มสิเตอรโ์ดนัท อารต์ี ้ แอนด ์ เค.เอฟ.ซ ี เปปเปอรล์นัช ์ โคล สโตน โยชโินยะ  

โอโตยะ เทนยะ คตัสยึะ และชาบตูง มสีาขากระจายอยูท่ัว่ประเทศ 

3. บรษัิท ดสุติธาน ีจ ากดั (มหาชน) DUSIT โรงแรมและรับจา้งบรหิารโรงแรม 

4. บรษัิท ด ิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน) 

ERW ประกอบธรุกจิเกีย่วกบัการลงทนุพฒันา และด าเนนิธรุกจิโรงแรมทีส่อดคลอ้งกบั

ท าเล สถานทีต่ัง้ และกลุม่เป้าหมาย เป็นธรุกจิหลกั โดยมธีรุกจิอืน่ ไดแ้ก ่ธรุกจิ

พืน้ทีใ่หเ้ชา่ และธรุกจิบรหิารอาคาร 

5. บรษัิท แกรนด ์ แอสเสท โฮเทลส ์

แอนด ์พรอพเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

GRAND ธรุกจิโรงแรม ใหเ้ชา่สถานประกอบการศนูยก์ารคา้ และการพฒันาอสงัหา- 

รมิทรัพย ์ ปัจจบุนั GRAND มโีรงแรมทีเ่ปิดด าเนนิการ 5 แหง่ คอื เดอะ เวสทนิ 

แกรนด ์สขุมุวทิ, เชอราตนั หวัหนิ รสีอรท์ แอนด ์สปา, เชอราตนั หวัหนิ ปราณ

บรุ ี วลิลา่, รอยัลออคดิ เชอราตนั และไฮแอท รเีจนซี ่กรงุเทพ สขุมุวทิ และมี

ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย ์4 โครงการ คอื โครงการไฮด ์สขุมุวทิ 11 คอนโด, โครง

การไฮด ์สขุมุวทิ 13 คอนโด, โครงการหวัหนิ บลลูากนู รสีอรท์ และโครงการ

เดอะเทรนดี ้คอนโดมเินยีม 

6. บรษัิท ลากนู่า รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล 

จ ากดั (มหาชน) 

LRH ธรุกจิหลกัของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย คอื ธรุกจิโรงแรม และธรุกจิพฒันา

อสงัหารมิทรัพย ์ นอกจากนี ้ บรษัิทยอ่ยยังประกอบธรุกจิสนามกอลฟ์ ธรุกจิรา้น

ขายสนิคา้ ธรุกจิใหเ้ชา่พืน้ทีอ่าคารส านักงานและรสีอรท์ และธรุกจิขายสทิธกิาร

พกัในทีพ่กัตากอากาศ 

7. บรษัิท แมนดารนิโฮเต็ล จ ากดั 

(มหาชน) 

MANRIN ธรุกจิโรงแรมเพือ่ใหบ้รกิารทีพ่กัอาศยั จ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ การ

ประชมุสมัมนา การจัดเลีย้งและการใหบ้รกิารอืน่ๆ อนัเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิโรงแรม 

8. บรษัิท ไมเนอร ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากดั (มหาชน) 

MINT เป็นผูด้ าเนนิธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่ ธรุกจิโรงแรมและธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัธรุกจิโรงแรม ซึง่รวมถงึโครงการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่ขาย โครงการพกัผอ่น

แบบปันสว่นเวลา และใหเ้ชา่ศนูยก์ารคา้และอสงัหารมิทรัพย ์ และธรุกจิบนัเทงิ

และธรุกจิจัดจ าหน่าย 

ในปี 2562 MINT มรีายไดจ้ากธรุกจิโรงแรมรอ้ยละ 70.85 ของรายไดร้วม และ

รายไดจ้ากธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่รอ้ยละ 17.56 ของรายไดร้วม 

9. บรษัิท โอเอชทแีอล จ ากดั (มหาชน) OHTL บรษัิทและบรษัิทยอ่ยด าเนนิธรุกจิโรงแรมและภัตตาคาร 

10. บรษัิท โรงแรม รอยัลออคดิ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ROH ธรุกจิบรหิารกจิการโรงแรม จ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ พรอ้มทัง้ใหบ้รกิารอืน่

ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่อ านวยความสะดวกแกผู่ม้าใชบ้รกิาร ภายใตก้ารบรหิารงานของ

กลุม่ Marriott International, Inc. ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
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รำยชือ่ ชือ่ยอ่

หลกัทรพัย ์

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 

11. บรษัิท แชงกร-ีลา โฮเต็ล จ ากดั 

(มหาชน) 

SHANG ธรุกจิโรงแรมชัน้หนึง่ เพือ่ใหเ้ชา่ทีพ่กัอาศยั จ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ และ

บรกิารอืน่ๆ อนัเกีย่วกบัธรุกจิโรงแรม เชน่ หอ้งประชมุ หอ้งจัดเลีย้ง บรกิารศนูย์

ธรุกจิ และบรกิารศนูยส์ขุภาพ เป็นตน้ และลงทนุในบรษัิทอืน่ 

12. บรษัิท เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ 

จ ากดั (มหาชน) 

SHR บรษัิทฯ ประกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ (Holding Company) ที่

ประกอบธรุกจิบรหิารจัดการโรงแรมและลงทนุในธรุกจิโรงแรมระดบันานาชาต ิ

13. บรษัิท วรีันดา รสีอรท์ จ ากดั 

(มหาชน) 

VRANDA กลุม่บรษัิท ประกอบธรุกจิโรงแรม และธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรัพยป์ระเภท

อาคารชดุพกัอาศยั กลุม่บรษัิท มโีครงการโรงแรมทัง้หมด 6 แหง่ คอื โรงแรม 

วรีันดา รสีอรท์ หวัหนิ, โรงแรมวรีันดา เดอะ ไฮ รสีอรท์ เชยีงใหม,่ โรงแรม 

โซ โซฟิเทล แบงคอ็ก, โรงแรมวรีนัดา รสีอรท์ พทัยา, โรงแรม ร็อคกี ้ บตูคิ  

รสีอรท์ และโรงแรมเวอโซ หวัหนิ และมโีครงการอาคารชดุพกัอาศยัทีอ่ยู่

ระหวา่งการขาย จ านวน 3 แหง่ คอื โครงการวรีันดา ไฮ เรสซเิดนซ ์เชยีงใหม,่ 

โครงการวรีันดา เรสซเิดนซ ์พทัยา และโครงการวรีันดา เรสซเิดนซ ์หวัหนิ 

ทีม่า: www.set.or.th 

 

 ขอ้มลูทางการเงนิของบรษัิทจดทะเบยีนทีใ่ชอ้า้งองิ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บรษิทั มลูคำ่ตลำด 

ณ วนัที ่5 ตลุำคม 

2564 

สนิทรพัยร์วม 

ณ วนัที ่30 มถินุำยน 

2564 

รำยไดร้วม  

ยอ้นหลงั  

4 ไตรมำสลำ่สดุ 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ

ยอ้นหลงั  

4 ไตรมำสลำ่สดุ 

1. ASIA  1,872.00  9,433.05  808.41  (141.22) 

2. CENTEL  48,262.50  47,682.47  11,775.16  (3,472.62) 

3. DUSIT  8,840.00  23,480.26  2,735.21  (849.97) 

4. ERW  14,500.99  23,603.71  1,700.66  (2,251.20) 

5. GRAND  1,952.60  13,662.92  704.51  (1,155.50) 

6. LRH  5,292.18  22,465.21  2,287.67  (901.91) 

7. MANRIN  672.64  844.10  58.02  (76.06) 

8. MINT  170,268.38  362,628.36  57,356.03  (23,814.05) 

9. OHTL  5,087.96  6,436.18  722.93  (569.15) 

10. ROH  2,789.06  792.86  89.60  (208.27) 

11. SHANG  7,020.00  7,795.24  312.21  (1,145.74) 

12. SHR  12,865.23  37,165.42  2,062.51  (2,677.31) 

13. VRANDA  2,077.93  4,908.64  1,637.02  (71.50) 

WV n.a. 750.80 1.29 (92.08) 

ทีม่า: SETSMART  

 

 สรุปการประเมนิราคาหุน้สามัญของ WV ไดด้งันี ้ 

WV คำ่ P/BV Ratio เฉลีย่ยอ้นหลงั (เทำ่) 

 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 360 วนั 

1. ASIA 0.37 0.37 0.36 0.35 0.35 0.35 0.34 0.30 

2. CENTEL 2.54 2.53 2.45 3.12 3.71 3.88 3.85 3.17 

3. DUSIT 2.16 2.12 2.02 1.94 1.88 1.89 1.89 1.68 

4. ERW 2.04 2.03 2.00 2.72 3.20 3.21 2.98 2.30 

5. GRAND 0.79 0.81 0.80 0.76 0.75 0.73 0.71 0.64 

6. LRH 0.51 0.51 0.52 0.51 0.51 0.51 0.49 0.47 
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WV คำ่ P/BV Ratio เฉลีย่ยอ้นหลงั (เทำ่) 

 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 360 วนั 

7. MANRIN 1.67 1.68 1.66 1.59 1.57 1.57 1.56 1.44 

8. MINT 2.96 2.98 2.98 2.78 2.76 2.67 2.49 1.99 

9. OHTL 2.82 2.82 2.83 2.72 2.68 2.61 2.51 10.87 

10. ROH 5.19 5.23 5.19 5.01 4.98 4.88 4.80 4.42 

11. SHANG 0.93 0.93 0.94 0.94 0.95 0.94 0.92 0.90 

12. SHR 0.80 0.81 0.80 0.77 0.77 0.75 0.71 0.56 

13. VRANDA 1.06 1.07 1.05 1.01 1.02 1.02 1.00 0.94 

คำ่มธัยฐำนของ 13 บรษิทั 1.67 1.68 1.66 1.59 1.57 1.57 1.56 1.44 

มลูคำ่กจิกำร WV (ลำ้นบำท) 169.85 170.40 169.11 161.60 159.46 159.95 158.53 146.35 

มลูคำ่หุน้ของ WV (บำท/หุน้) 37.75 37.87 37.58 35.91 35.43 35.55 35.23 32.52 

ทีม่า: SETSMART 

 

จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้จะไดมู้ลคา่หุน้ของ WV เทา่กับ 32.52 – 37.87 บำทตอ่หุน้ หรอืมูลคา่

กจิการ เทา่กับ 146.35 – 170.40 ลำ้นบำท 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มูลคา่ตามบญัช ี ใชม้ลูคา่ตามบญัชซีึง่เป็นขอ้มลูในอดตีของ WV มาเปรยีบเทยีบกบั

อตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบัญชขีองบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ทีน่ ามาเปรยีบเทยีบจ านวน 12 บรษัิท  

อยา่งไรก็ตาม บรษัิททีน่ ามาเปรยีบเทยีบมขีนาดใหญ่กวา่ WV มาก มเีพยีง 2 บรษัิททีม่ขีนาดสนิทรัพยใ์กลเ้คยีงกนั

กบั WV ไดแ้ก ่บรษัิท แมนดารนิโฮเต็ล จ ากดั (มหาชน) (MANRIN) และบรษัิท โรงแรม รอยัลออคดิ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) (ROH) อยา่งไรก็ตาม การเปรยีบเทยีบกับ 2 บรษัิทอาจไมเ่พยีงพอทีจ่ะสะทอ้นภาวะอตุสาหกรรม

โดยรวมของธรุกจิโรงแรม จงึท าใหก้ารใชอ้ตัราสว่นอา้งองิของกลุม่บรษัิททีน่ ามาเปรยีบเทยีบมาใชใ้นการประเมนิ

มลูคา่หุน้ของ WV ในครัง้นี ้อาจไม่สามารถน ามาเป็นเกณฑใ์นการก าหนดมลูคา่หุน้ทีเ่หมาะสมได ้ประกอบกบัมลูคา่

ตามบญัชเีป็นผลการด าเนนิงานในอดตี ไมไ่ดส้ะทอ้นถงึความสามารถในการท าก าไรของ WV ในอนาคต  ดงันัน้ การ

ประเมนิมลูคา่หุน้ดว้ยวธินีี้อาจไมส่ะทอ้นถงึมลูคา่ทีเ่หมาะสมของ WV 

 

4. วธิอีตัรำสว่นรำคำตอ่ก ำไรตอ่หุน้ (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio) 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ WV โดยการน าผลรวมของก าไรสทุธติอ่หุน้ 

(Earnings per Share) ตามทีป่รากฏในงบการเงนิงวด 12 เดอืนยอ้นหลงั สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2564 ซึง่เป็นงบ

การเงนิภายในของ WV จัดท าโดยฝ่ายบรหิาร คณูดว้ยคา่มัธยฐาน (Median) ของ P/E Ratio ของบรษัิทจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพยฯ์ หมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ จ านวน 12 บรษัิท ซึง่ด าเนนิธุรกจิโรงแรม และหมวด

อาหารและเครือ่งดืม่ จ านวน 1 บรษัิท ซึง่มรีายไดห้ลกัจากธรุกจิโรงแรม เชน่เดยีวกนักับ WV โดยเป็นขอ้มลูถงึวนัที ่

5 ตลุาคม 2564  

อยา่งไรก็ตาม ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่สามารถค านวณอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ของบรษัิทจด

ทะเบยีนทีน่ ามาเปรยีบเทยีบได ้ เนือ่งจากทกุบรษัิทมขีาดทนุจากการด าเนนิงาน รวมถงึ WV ก็มผีลขาดทนุจากการ

ด าเนนิงานในชว่ง 12 เดอืนยอ้นหลงั 
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5. วธิมีูลคำ่ปจัจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 การประเมนิมลูคา่หุน้ตามวธินีี ้ เป็นวธิทีีค่ านงึถงึผลการด าเนนิงานของ WV ในอนาคต โดยประมาณการ

กระแสเงนิสด และค านวณหามลูคา่ปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด ดว้ยอตัราสว่นลดทีเ่หมาะสม ซึง่ไดแ้ก ่ อัตรา

ตน้ทนุทางการเงนิถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดจ้ัดท าประมาณการทางการเงนิของ WV เป็นระยะเวลา 23 ปี 7 เดอืน  

(1 กรกฎาคม 2564 – 31 มกราคม 2588) ตามระยะเวลาของสญัญาเชา่ทีด่นิกบัการรถไฟแหง่ประเทศไทย (รฟท.) 

โดยอา้งองิขอ้มลู และสมมตฐิานทีไ่ดรั้บจาก WV และจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง และอยู่

บนพืน้ฐานวา่ธรุกจิของ WV ไมม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างมนัียส าคญัเกดิขึน้ และเป็นไปภายใตภ้าวะเศรษฐกจิและ

สถานการณ์ในปัจจบุนั ไมม่เีหตกุารณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหมท่ีรุ่นแรงและยาวนานกวา่คาดการณ์ 

รวมถงึระยะเวลาการเปิดโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสงูเชือ่มสามสนามบนิไมล่า่ชา้ไปจากแผนการเปิดโครงการ ณ 

ปัจจุบนั เพือ่วตัถุประสงคใ์นการพจิารณาหามลูคา่ยุตธิรรมของหุน้ของ WV ในครัง้นีเ้ทา่นัน้ ทัง้นี ้หากภาวะเศรษฐกจิ 

และปัจจัยภายนอกอืน่ๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่การด าเนนิงานของ WV รวมทัง้สถานการณ์ภายในของ WV มกีาร

เปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคัญจากสมมตฐิานทีก่ าหนด มลูคา่หุน้ทีป่ระเมนิไดต้ามวธินีีจ้ะเปลีย่นแปลงไปดว้ย

เชน่กนั 

 ธรุกจิของ WV 

 WV ประกอบธรุกจิประเภทโรงแรม คอื โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั (“โรงแรมฯ”) เป็นโรงแรมระดบั 

4 ดาว ทีม่จี านวนทัง้หมด 25 ชัน้ รวมพืน้ทีเ่ทา่กบั 17,293 ตรม. ตัง้อยูท่ีถ่นนก าแพงเพชร 7 มักกะสนั เขตราชเทว ี

กรุงเทพฯ โดยมหีอ้งพักใหบ้รกิารทัง้หมด 180 หอ้ง และมหีอ้งประชมุ 3 หอ้งส าหรับรองรับการประชมุทางธรุกจิและ

กจิกรรมของบรษัิทตา่งๆ นอกจากนีโ้รงแรมยังมหีอ้งอาหาร 3 หอ้ง ไดแ้ก ่ เดอะ สเตชัน่ (The Station) ซึง่เปิด

ใหบ้รกิารตลอดวนั, เอ็ม ไวน ์เลาจน ์(M Wine Lounge) และเดอะ พูล บาร ์(The Pool Bar)  

 โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั เป็นโรงแรมในเครอื Accor ภายใตส้ญัญาบรหิารจัดการโรงแรม (Hotel 

Management Contract) ระยะเวลา 20 ปี และตอ่อายไุดอ้กี 10 ปี ตามทีต่กลงกนั โดยโรงแรมฯ เปิดใหบ้รกิารเมือ่

เดอืนเมษายน 2560 เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่

ระบาดในประเทศไทยและการปิดประเทศตัง้แตช่ว่งปี 2563 สง่ผลใหจ้ านวนนักทอ่งเทีย่วเดนิทางเขา้ประเทศไทย

ลดลงอยา่งมาก โรงแรมฯ จงึหยดุใหบ้รกิารตัง้แตช่ว่งเดอืนเมษายน 2563 จนถงึปัจจุบนั และคาดวา่จะเปิดใหบ้รกิาร

อกีครัง้ในชว่งไตรมาสที ่3 ปี 2565  

 จ านวนนักทอ่งเทีย่วเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

 จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิดนิทางเขา้ประเทศไทยในปี 2563 เทา่กบั 6.70 ลา้นคน ลดลงจากจ านวน 

39.92 ลา้นคนในปี 2562 หรอืลดลงรอ้ยละ 83.21 จากปี 2562 เนือ่งจากการระบาดของโควดิ-19 และในชว่ง

มกราคม – สงิหาคม 2564 จ านวนนักทอ่งเทีย่วลดลงเหลอืเพยีง 0.07 ลา้นคน  

 ชว่งปี 2558 - 2562 จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตแิละไทยขยายตัวตอ่เนื่อง สง่ผลใหอ้ตัราเขา้พักเฉลีย่ทั่ว

ประเทศปรับเพิม่ขึน้โดยล าดับ มาเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 68.8 ซึง่เป็นระดบัทีผู่ป้ระกอบการพงึพอใจ20  

ส าหรับปี 2562 จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตสิงูสดุเป็นประวัตกิารณ์อยูท่ี ่39.9 ลา้นคน ขยายตวัรอ้ยละ 4.6 

ตอ่เนือ่งจากทีเ่ตบิโตรอ้ยละ 7.3 ในปี 2561 สง่ผลใหอ้ตัราเขา้พักเฉลีย่อยูใ่นระดับสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ทีร่อ้ยละ 

71.4 ปัจจัยสนับสนุนไดแ้ก ่ (1) การเพิม่ขึน้ของจ านวนเทีย่วบนิทัง้เทีย่วบนิตรงและเชา่เหมาล า รวมถงึการเตบิโต

20 อตัราเขา้พกัเฉลีย่ทีท่ าใหผู้ป้ระกอบการพงึพอใจอยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 65 – 70 จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการโรงแรมและการประมวลผลขอ้มลู

ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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ของสายการบนิตน้ทนุต า่ และ (2) มาตรการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว อาท ิยกเวน้คา่ธรรมเนยีม Visa on Arrival (VOA) 

สาหรับนักทอ่งเทีย่วจาก 21 ประเทศ  

ดา้นนักทอ่งเทีย่วไทยเดนิทางในประเทศปี 2562 มจี านวน 166 ลา้นทรปิ เทา่กับปี 2561 ตลาด

นักทอ่งเทีย่วในประเทศไมข่ยายตวัมสีาเหตหุลักมาจาก นักทอ่งเทีย่วชาวไทยเดนิทางไปตา่งประเทศ (Thai 

Outbound Tourists) มจี านวนสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ที ่10.4 ลา้นคน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.8 จากปี 2561 อานสิงสจ์าก

เงนิบาทแข็งคา่ และแผนสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วของรัฐบาลหลายประเทศ อาท ิญีปุ่่ น เวยีดนาม เป็นตน้  

 

แผนภำพที ่1: สถตินิกัทอ่งเทีย่วตำ่งชำตเิดนิทำงเขำ้ประเทศไทย 

 

ทีม่า: กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 

หมายเหต:ุ 1/ อตัราการเปลีย่นแปลงของจ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิดนิทางเขา้ประเทศไทยในชว่งเดอืนมกราคม – สงิหาคม 2564 

เปรยีบเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2563 

 2/ เหตกุารณ์ส าคญักระทบการทอ่งเทีย่ว  

  ปี 2559: ปลายปี 2559 มกีารปราบทวัรศ์นูยเ์หรยีญจากจนี 

  ปี 2561 – 2562: อบุตัเิหตเุหตเุรอืฟินกิสล์ม่ทีภ่เูก็ต เมือ่เดอืนกรกฎาคม และสง่ผลกระทบตอ่จ านวนนักทอ่งเทีย่วจากจนีจนถงึ

ประมาณเดอืนพฤศจกิายน 2561 

  มาตรการกระตุน้จ านวนนักทอ่งเทีย่วโดยการลดคา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ Visa on Arrival (VOA) ส าหรับ 20 ประเทศ และ 1 เขต

เศรษฐกจิ (รวมจนีและอนิเดยี) ตัง้แตว่นัที ่15 พฤศจกิายน 2561 – 30 เมษายน 2562, วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 – 31 ตลุาคม 

2562 และตอ่เวลาจนถงึวนัที ่30 เมษายน 2563 

 

 ปี 2563 ธรุกจิทอ่งเทีย่วและโรงแรมทัว่โลกเผชญิกับภาวะวกิฤตอยา่งทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มากอ่นจากการแพร่

ระบาดของ COVID-19 ท าใหรั้ฐบาลในหลายประเทศทัว่โลกออกมาตรการปิดเมอืง (Lockdown) เพือ่ควบคมุการ

เดนิทางระหวา่งประเทศ สง่ผลใหจ้านวนนักทอ่งเทีย่วทัว่โลกหดตวัรุนแรงเป็นประวัตกิารณ์รอ้ยละ 74 จากปี 2562 

โดยเฉพาะภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก (-84%) อาท ิสงิคโปร ์(-85.1%) ไทย (-83.2%) เกาหลใีต ้(-85.6%) และญีปุ่่ น 

(หดตวัเกอืบ 90%)  

 ปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดทัว่โลกยังอยูใ่นภาวะคับขัน หลายประเทศรวมทัง้ไทยเผชญิกับการ

ระบาดระลอกใหม ่ สง่ผลใหจ้ านวนผูป่้วยใหมย่ังคงเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่ง โดยคาดวา่จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตจิะ

กลบัมาสูร่ะดบัใกลเ้คยีงกบัปี 2562 ในปี 2567 เนือ่งจาก (1) การพัฒนาวัคซนี ซึง่รวมถงึประสทิธภิาพของการ

ป้องกนัเชือ้ การผลติและแจกจ่าย ยังมคีวามไมแ่น่นอน (2) แมจ้ะเริม่ผลติและแจกจา่ยวคัซนีไปในหลายประเทศแลว้ 
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แตอ่งคก์ารอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) แนะน าวา่การเกดิภมูคิุม้กันหมู่ (Herdimmunity) 

จ าเป็นตอ้งมกีารฉดีใหค้รอบคลมุรอ้ยละ 65 – 70 ของจ านวนประชากร ซึง่ตอ้งใชเ้วลาและงบประมาณมหาศาล และ 

(3) ความเชือ่มั่นของนักทอ่งเทีย่วจะไมฟ้ื่นตวัเร็วเหมอืนวกิฤตในอดตี โดย University of California ประเมนิวา่ หลงั

การแพร่ระบาดยุตลิง ความกงัวลของประชาชนทีม่ตีอ่โรคระบาดจะยังด ารงอยูต่อ่ไปอกีอยา่งนอ้ย 3 – 6 เดอืน 

นอกจากนี ้รายไดแ้ละก าลงัซือ้ทีล่ดลงรุนแรงท าใหค้วามตอ้งการเดนิทาง ซึง่ถอืวา่เป็นสนิคา้ฟุ่ มเฟือยยังตอ้งใชเ้วลา

ในการฟ้ืนตวั 

ทีม่า: แนวโนม้ธรุกจิโรงแรมปี 2564 – 2566 เดอืนกมุภาพันธ ์2564 โดยวจิัยกรุงศร ีธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 

 

แผนภำพที ่2: New COVID-19 Cases Worldwide and International Travel Restrictions  

 

ทีม่า: แนวโนม้ธรุกจิโรงแรมปี 2564 – 2566 เดอืนกมุภาพนัธ ์2564 โดยวจัิยกรงุศร ีธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 

 

อยา่งไรก็ตาม เมือ่เดอืนกนัยายน 2564 วจัิยกรุงศรคีาดวา่จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตกิวา่จะกลบัสูร่ะดับ

กอ่นเกดิการระบาดอาจตอ้งใชเ้วลาหลายปี หรอืราวปี 2568 (ทีม่า: ภาวะเศรษฐกจิการเงนิ ประจ าสปัดาห ์โดยวจิัย

กรุงศร ีลงวนัที ่21 กนัยายน 2564)  

 นอกจากนี ้ ศนูยว์จิัยกสกิรไทย มองวา่ การเปิดประเทศเพือ่รับนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตแิบบไมก่กัตวั ตัง้แต่

วนัที ่1 พฤศจกิายน 2564 น่าจะชว่ยใหจ้ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิในชว่ง 2 เดอืนสดุทา้ยของปีนีเ้พิม่ขึน้ประมาณ

รอ้ยละ 64 เมือ่เทยีบกบัทีไ่มม่มีาตรการ ซึง่จะท าใหจ้ านวนนักทอ่งทีย่วตา่งชาตเิทีย่วไทยทัง้ปี 2564 ขยับขึน้มาที่

ประมาณ 1.8 แสนคน (จากคาดการณ์เดมิที ่ 1.5 แสนคน) สรา้งรายไดค้ดิเป็นมลูคา่ไม่ต า่กวา่ 1.35 หมืน่ลา้นบาท 

(ทีม่า: กระแสทรรศน ์ฉบบัที ่3279 โดยศนูยว์จัิยกสกิรไทย ลงวนัที ่15 ตลุาคม 2564) 

 

 แนวโนม้ธรุกจิในปี 2564 

 ธรุกจิโรงแรมปี 2564 มแีนวโนม้ซบเซาตอ่เนือ่งจากปี 2563 แตจ่ะทยอยฟ้ืนตวัในปี 2565 - 2566 โดยคาด

วา่ตอ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 4 ปี จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตจิงึจะฟ้ืนตวักลับมาเทา่กับระดับชว่งกอ่น COVID-19 (หรอื

ประมาณ 38 - 40 ลา้นคน) ขณะทีจ่ านวนนักทอ่งเทีย่วไทยจะฟ้ืนตัวเร็วกวา่ จากมาตรการกระตุน้การทอ่งเทีย่วใน

ประเทศอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นี ้การฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆ ของจ านวนนักทอ่งเทีย่ว ขณะทีผู่ป้ระกอบการโรงแรมรายใหญย่ังคง
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ขยายการลงทนุตอ่เนือ่ง แตอ่าจลา่ชา้กวา่แผนเดมิ สง่ผลใหอ้ัตราเขา้พักทัว่ประเทศมแีนวโนม้อยูใ่นระดับต า่เฉลีย่ที่

รอ้ยละ 40 ในปี 2564 กอ่นจะปรับขึน้เป็นรอ้ยละ 50 - 53 ในปี 2565 และรอ้ยละ 60 - 63 ในปี 2566 ตามล าดับ 

 นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตคิาดวา่จะทยอยเพิม่ขึน้ ผลจากมาตรการ Special Tourist Visa (STV) รวมถงึความ

เป็นไปไดท้ีจ่ะมขีอ้ตกลงเชือ่มตอ่การเดนิทางโดยไมต่อ้งกักตัว หรอื Travel Bubble โดยในชว่งครึง่หลงัของปี 2564 

การผลติวัคซนีและน ามาใชไ้ดอ้ยา่งแพร่หลายจะหนุนใหนั้กทอ่งเทีย่วตา่งชาตมิจี านวนเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่ง วจิัยกรุงศรี

คาดวา่จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตจิะอยูท่ี ่4.0 ลา้นคนในปี 2564 และขยับเป็น 11.4 และ 26.4 ลา้นคนในปี 2565 

และ 2566 ตามล าดบั โดยมปัีจจัยสนับสนุน ไดแ้ก ่

1) ภาวะเศรษฐกจิโลกทยอยฟ้ืนตัวกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ หรอื IMF คาด GDP โลกปี 2564 และ 2565 

จะขยายตวัรอ้ยละ 5.5 และรอ้ยละ 4.2 ตามล าดับ โดยภาวะเศรษฐกจิของประเทศตลาดหลกันักทอ่งเทีย่ว

ขยายตัวแข็งแกร่งถว้นหนา้ ไดแ้ก ่จนี (เตบิโตรอ้ยละ 8.1 และรอ้ยละ 5.6) อนิเดยี (ขยายตัวรอ้ยละ 11.5 

และรอ้ยละ 6.8) และรัสเซยี (เตบิโตรอ้ยละ 3.0 และรอ้ยละ 3.9) 

2) มาตรการ Vaccination Passport นักทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บการฉีดวคัซนีและถอืวคัซนีพาสปอรต์จะไดรั้บยกเวน้

การกักตัวเมือ่เดนิทางมาไทย ซึง่จะเป็นการลดขอ้จ ากดัดา้นการเดนิทาง กอปรกับไทยเคยไดรั้บการชืน่ชม

จาก WHO ดา้นการบรหิารจัดการสถานการณ์ COVID-19 ไดเ้ป็นอย่างดมีาแลว้ และมโีรงแรมหลายแหง่ทัว่

ประเทศไดรั้บตราสญัลักษณ์ Amazing Thailand Safety and Health Administration: (SHA) ซึง่เป็น

มาตรฐานความปลอดภัยดา้นสขุอนามัยเพือ่นักทอ่งเทีย่ว 

3) ศกัยภาพดา้นการทอ่งเทีย่วในระยะยาว วจัิยกรุงศรไีดศ้กึษาความชืน่ชอบของนักทอ่งเทีย่วจาก 48 ประเทศ 

พบวา่ไทยเป็นจุดหมายส าคัญของนักทอ่งเทีย่วหลายประเทศ โดยไดรั้บการจัดอนัดับตดิ 10 อนัดับแรก

จดุหมายปลายทางของเกอืบทกุประเทศทีท่ าการศกึษา  โดยนักทอ่งเทีย่วจากอนิเดยี รัสเซยี และกมัพูชา

มองไทยเป็นจดุหมายทอ่งเทีย่วอนัดับ 2 ขณะทีจ่นีและมาเลเซยีมองไทยเป็นจดุหมายปลายทางอนัดับ 8 

ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึโอกาสในการตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วจากตา่งประเทศหากวกิฤต COVID-19 คลีค่ลาย 

 

แผนภำพที ่3: คำดกำรณจ์ ำนวนนกัทอ่งเทีย่วตำ่งชำตเิดนิทำงเขำ้ประเทศไทย  

 

อตัราเขา้พักปี 2564 คาดวา่จะยังอยูใ่นระดับต า่ทีร่อ้ยละ 40 และจะทยอยปรับขึน้ในชว่งปี 2565 - 2566 โดย

อตัราการเขา้พักในพืน้ทีท่อ่งเทีย่วหลักยังไม่สามารถปรับขึน้สูร่ะดบัปกตไิด ้(รอ้ยละ 70 - 80) เนือ่งจากนักทอ่งเทีย่ว

ตา่งชาตยิังไมฟ้ื่นตัวเต็มที ่อกีทัง้ประเทศตา่งๆ มแีนวโนม้จะสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วในประเทศเป็นล าดับแรก 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

97/175



(ทีม่า: แนวโนม้ธรุกจิโรงแรมปี 2564 – 2566 เดอืนกมุภาพันธ ์2564 โดยวจิัยกรุงศร ีธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด 

(มหาชน)) 

 

 ธุรกจิโรงแรม – กรุงเทพฯ 

ธรุกจิโรงแรมไดรั้บปัจจัยสนับสนุนทีส่ าคญั จากการขยายตวัของจ านวนนักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและ

ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้มาทอ่งเทีย่วในประเทศไทย มลูคา่ผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) หมวดโรงแรมและ

ภัตตาคารปี 2561 คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 5.6 ของมูลคา่ผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศทัง้หมด หรอืประมาณ 

9.2 แสนลา้นบาท ประเทศไทยนับเป็นจดุหมายปลายทางยอดนยิมแหง่หนึง่ของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิ จากการมี

แหลง่ทอ่งเทีย่วทีด่งึดดูความสนใจตดิอนัดบัโลกกระจายอยูต่ามภาคตา่งๆ ทัว่ประเทศ โดยกรุงเทพฯ เป็นเมอืง

ทอ่งเทีย่วหลักทีไ่ดรั้บความนยิมสงู นอกจากนี ้ ประเทศไทยยังมคีวามไดเ้ปรยีบในดา้นราคาหอ้งพักและคา่ครองชพี

ทีอ่ยูใ่นระดบัต่า่ ท าใหก้ารทอ่งเทีย่วในไทยมคีวามคุม้คา่เงนิ (Value for Money) กอปรกบัการคมนาคมทีส่ะดวกมาก

ขึน้จากโครงสรา้งพืน้ฐานทีท่ยอยพัฒนาเป็นล าดับ (ทีม่า: แนวโนม้ธรุกจิโรงแรมปี 2562 – 2564 เดอืนกรกฎาคม 

2562 โดยวจิัยกรุงศร ีธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน)) 

 

แผนภำพที ่4: จ ำนวนผูเ้ขำ้พกัโรงแรม – กรุงเทพฯ 

 

ทีม่า: กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 

หมายเหต:ุ จ านวนผูเ้ขา้พกัโรงแรม เกสทเ์ฮา้ส ์รสีอรท์และอืน่ๆ ในเขตกรงุเทพฯ (Number of Guest Arrival at Accommodation)  

 

สถติจิ านวนผูเ้ขา้พักในโรงแรม เกสทเ์ฮา้ส ์ รสีอรท์และอืน่ๆ ในเขตกรุงเทพฯ ในชว่งปี 2561 อยู่ที ่ 35.81 

ลา้นคน (ประกอบดว้ยชาวไทย 14.09 ลา้นคน และชาวตา่งชาต ิ21.72 ลา้นคน) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.48 จากปี 2560 

ขณะทีใ่นปี 2562 สถติผิูเ้ขา้พักในกรุงเทพฯ อยู่ที ่36.41 ลา้นคน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.67 จากปีกอ่นหนา้ ขณะทีจ่ านวน

ผูเ้ขา้พักในปี 2563 ลดลงเหลอืเพยีง 12.41 ลา้นคน ลดลงรอ้ยละ 65.92 จากปี 2562  

อตัราการเขา้พักเฉลีย่ของทีพั่กในเขตกรุงเทพฯ ในชว่งปี 2561 – 2562 อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 82 ซึง่เพิม่ขึน้

จากปี 2560 ทีม่อีตัราการเขา้พักเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 79 ซึง่เพิม่ขึน้จากอปุสงคท์ีเ่พิม่ขึน้ ขณะทีจ่ านวนอปุทานคอ่นขา้ง

คงทีใ่นชว่งปี 2560 – 2561 
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หากพจิารณาเฉพาะโรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ (Bangkok Downtown) ในชว่งปี 2560 – 2562 อตัรา

การเขา้พักอยูใ่นชว่งรอ้ยละ 78.00 – 79.60 และอตัราคา่หอ้งพักเฉลีย่อยูใ่นชว่ง 3,412.00 – 3,458.60 บาท (ดงั

แผนภาพที ่5)  

 

แผนภำพที ่5: อตัรำกำรเขำ้พกัและอตัรำคำ่หอ้งพกัเฉลีย่ของโรงแรมในเขตใจกลำงกรุงเทพฯ 

 

ทีม่า: รวบรวมจากรายงาน Market View – Bangkok Luxury Hotel, Q4 2018 – Q2 2021 โดย CBRE  

 

จ านวนหอ้งพักโรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ เป็นโรงแรมในเขตเพลติจติ/สขุมุวทิในสดัสว่นรอ้ยละ 38 

ของจ านวนหอ้งพักทัง้หมด, โรงแรมในเขตสลีม/สาทร ในสดัสว่นรอ้ยละ 13, โรงแรมในเขตลมุพนิ/ีสยาม ในสดัสว่น

รอ้ยละ 13, โรงแรมในเขตราชเทว/ีเพชรบรุ ีในสดัสว่นรอ้ยละ 13, โรงแรมรมิแมน่ ้า ในสดัสว่นรอ้ยละ 7, โรงแรมเขต

เมอืงเกา่ ในสดัสว่นรอ้ยละ 6 และขอบ Central Business District (CBD) ในสดัสว่นรอ้ยละ 10 

โรงแรมระดบักลาง คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 50 ของโรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ โรงแรม

ระดบับน (First Class) รอ้ยละ 21 โรงแรมระดับลักชวัรี ่รอ้ยละ 17 และโรงแรมชัน้ประหยัด (Economy) รอ้ยละ 12  

ภายในปี 2566 คาดวา่จะมหีอ้งพักเพิม่ขึน้อกี 9,780 หอ้ง ในเขตใจกลางกรุงเทพฯ ซึง่จะเพิม่จ านวนหอ้งพัก

อกีประมาณรอ้ยละ 12.8 เป็นจ านวนหอ้งพักทัง้หมด 86,492 หอ้ง  

CBRE มองวา่ตลาดโรงแรมในกรุงเทพฯ จะเริม่ฟ้ืนตวัเมือ่สามารถควบคมุการแพร่ระบาดของ COVID-19 

ระลอกใหมไ่ด ้ และความส าเร็จในการฉดีวัคซนีตามแผน ซึง่จะสง่ผลใหรั้ฐบาลสามารถทีจ่ะผอ่นปรนขอ้จ ากดัในการ

เดนิทางส าหรับนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิและการเพิม่ความเชือ่มั่นในการเดนิทาง โดยความคาดหมายวา่ประเทศไทยจะ

สามารถเปิดรับนักทอ่งเทีย่วไดภ้ายในสิน้ปี 2564 หรอืตน้ปี 2565 

(ทีม่า: Market View – Bangkok Luxuary Hotel, Q2 2021 โดย CBRE)  

 

 สมมตฐิานทีส่ าคญัในการจัดท าประมาณการทางการเงนิ สรุปไดด้งันี้ 

 รำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรโรงแรม 

 รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม ประกอบดว้ย รายไดค้า่หอ้งพัก, รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่, 

รายไดโ้ทรศพัท ์ และรายไดอ้ืน่ๆ โดยในชว่งปี 2561 – 2563 โรงแรมฯ มรีายไดค้า่หอ้งพักคดิเป็นสดัสว่นประมาณ

รอ้ยละ 70 ของรายไดร้วม รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 29 ของรายไดร้วม และ

รายไดแ้ผนกอืน่ๆ อกีรอ้ยละ 1 ของรายไดร้วม 
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 ในปี 2560 – 2563 WV มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารโรงแรม จ านวน 81.24 ลา้นบาท 131.17 ลา้นบาท 

135.20 ลา้นบาท และ 22.88 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 61.45 รอ้ยละ 3.07 และลดลงรอ้ยละ 83.08 จาก

ปีกอ่นหนา้ ทัง้นี ้ โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั เปิดใหบ้รกิารเมือ่เดอืนเมษายน 2560 จงึท าใหอ้ตัราการ

เตบิโตของรายไดใ้นปี 2561 จงึสงูกวา่ปี 2560 มาก ขณะทีใ่นปี 2563 ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 โรงแรมฯ ปิดใหบ้รกิารตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2563  

 สรุปสมมตฐิานเกีย่วกับรายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรมไดด้งันี้ 

รำยไดบ้รกิำร หนว่ย 2561A 2562A 2563A 2565F1/ 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

จ านวนหอ้งพกั หอ้ง 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

จ านวนวนัใหบ้รกิาร วนั 269 365 91 184 365 365 365 365 365 

อตัราการเขา้พกั 

(Occupancy Rate) 

รอ้ยละ 81.75% 83.44% 59.13% 60.00% 70.00% 80.00% 85.00% 85.00% 85.00% 

คา่หอ้งพกัเฉลีย่ (ADR) บาท/คนื 1,549  1,557  1,494  1,635  1,716  1,802  2,072  2,383  2,741  

อตัราการเพิม่ขึน้ของ

คา่หอ้งพกัเฉลีย่ 

รอ้ยละ 16.33% 0.50% -4.01% 9.39% 5.00% 5.00% 15.00% 15.00% 15.00% 

คา่หอ้งพกัเฉลีย่ (ADR) บาท/คนื 1,549  1,557  1,494  1,635  1,716  1,802  2,072  2,383  2,741  

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งทีม่ี

ทัง้หมด (RevPAR)2/ 

บาท/คนื 1,266  1,299  884  981  1,201  1,442  1,762  2,026  2,330  

           

รายไดค้า่หอ้งพกั ลา้นบาท 83.20  85.34  14.47  32.48  78.93  94.72  115.74  133.10  153.06  

รายไดค้า่อาหารและ

เครือ่งดืม่3/ 

ลา้นบาท 34.15  36.00  6.05  13.27  36.82  46.04  54.03  60.77  68.45  

รายไดแ้ผนกอืน่ๆ  ลา้นบาท 2.01  1.72  0.31  0.72  1.74  2.09  2.56  2.94  3.38  

Service Charge  ลา้นบาท 11.80  12.15  2.05  4.60  11.63  14.14  17.06  19.48  22.26  

รวมรำยไดจ้ำกกำร

ใหบ้รกิำรโรงแรม 

ลำ้นบำท 131.17  135.20  22.88  51.07  129.13  157.00  189.38  216.29  247.16  

อตัราการเพิม่ขึน้ของ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

รอ้ยละ 61.45% 3.07% -83.08% 123.25% 152.84% 21.58% 20.63% 14.21% 14.27% 

หมายเหต:ุ  1/ โรงแรมเมอรเ์คยีว กรงุเทพ มกักะสนั คาดวา่จะเปิดใหบ้รกิารอกีครัง้ในไตรมาสที ่3 ปี 2565 

 2/ รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งทีม่ทีัง้หมด (Revenue Per Available Room: RevPAR) = รายไดค้า่หอ้งพกั/จ านวนหอ้งพกัทีม่ทีัง้หมด = 

คา่หอ้งพกัเฉลีย่ * อตัราการเขา้พกั  

 3/ รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดมื รา้นอาหาร, Room Service และหอ้งจัดเลีย้ง 

 

รำยไดบ้รกิำร หนว่ย 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

จ านวนหอ้งพกั หอ้ง 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

จ านวนวนัใหบ้รกิาร วนั 365 365 365 365 365 365 365 365 365 

อตัราการเขา้พกั 

(Occupancy Rate) 

รอ้ยละ 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 

คา่หอ้งพกัเฉลีย่ (ADR) บาท/คนื 3,152  3,310  3,475  3,649  3,831  4,023  4,224  4,435  4,657  

อตัราการเพิม่ขึน้ของ

คา่หอ้งพกัเฉลีย่ 

รอ้ยละ 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งทีม่ี

ทัง้หมด (RevPAR)2/ 

บาท/คนื 2,679  2,813  2,954  3,101  3,257  3,419  3,590  3,770  3,958  

           

รายไดค้า่หอ้งพกั ลา้นบาท 176.02  184.82  194.06  203.77  213.95  224.65  235.88  247.68  260.06  

รายไดค้า่อาหารและ

เครือ่งดืม่3/ 

ลา้นบาท 77.22  81.08  85.14  89.39  93.86  98.56  103.48  108.66  114.09  
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รำยไดบ้รกิำร หนว่ย 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

รายไดแ้ผนกอืน่ๆ  ลา้นบาท 3.89  4.08  4.29  4.50  4.73  4.96  5.21  5.47  5.75  

Service Charge  ลา้นบาท 25.46  26.73  28.07  29.47  30.94  32.49  34.11  35.82  37.61  

รวมรำยไดจ้ำกกำร

ใหบ้รกิำรโรงแรม 

ลำ้นบำท 282.59  296.72  311.55  327.13  343.49  360.66  378.69  397.63  417.51  

อตัราการเพิม่ขึน้ของ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

รอ้ยละ 14.33% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 

 

รำยไดบ้รกิำร หนว่ย 2580F 2581F 2582F 2583F 2584F 2585F 2586F 2587F 2588F 

จ านวนหอ้งพกั หอ้ง 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

จ านวนวนัใหบ้รกิาร วนั 365 365 365 365 365 365 365 365 30 

อตัราการเขา้พกั 

(Occupancy Rate) 

รอ้ยละ 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 

คา่หอ้งพกัเฉลีย่ (ADR) บาท/คนื 4,890  5,134  5,391  5,660  5,943  6,241  6,553  6,880  7,224  

อตัราการเพิม่ขึน้ของ

คา่หอ้งพกัเฉลีย่ 

รอ้ยละ 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งทีม่ี

ทัง้หมด (RevPAR)2/ 

บาท/คนื 4,156  4,364  4,582  4,811  5,052  5,305  5,570  5,848  6,141  

           

รายไดค้า่หอ้งพกั ลา้นบาท 273.07  286.72  301.05  316.11  331.91  348.51  365.93  384.23  33.16  

รายไดค้า่อาหารและ

เครือ่งดืม่3/ 

ลา้นบาท 119.79  125.78  132.07  138.68  145.61  152.89  160.54  168.56  14.36  

รายไดแ้ผนกอืน่ๆ  ลา้นบาท 6.03  6.34  6.65  6.99  7.33  7.70  8.09  8.49  0.73  

Service Charge  ลา้นบาท 39.49  41.47  43.54  45.72  48.00  50.40  52.92  55.57  4.78  

รวมรำยไดจ้ำกกำร

ใหบ้รกิำรโรงแรม 

ลำ้นบำท 438.38  460.30  483.32  507.48  532.86  559.50  587.48  616.85  53.03  

อตัราการเพิม่ขึน้ของ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

รอ้ยละ 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% -91.40% 

 

 รายไดค้า่หอ้งพัก 

 อตัราการเขา้พัก (Occupancy Rate)  

 ในปี 2560 – 2563 อตัราการเขา้พักเทา่กับรอ้ยละ 78.23 รอ้ยละ 81.75 รอ้ยละ 83.44 และรอ้ยละ 59.79 

ตามล าดบั โดยลกูคา้ 3 อนัดับแรก ไดแ้ก ่จนี อนิเดยี และไทย รวมรอ้ยละ 36 และรอ้ยละ 33 ของจ านวนหอ้งพักใน

ปี 2561 และปี 2562 ตามล าดับ  

 ตามแผนการเปิดใหบ้รกิารอกีครัง้ในไตรมาสที ่3 ปี 2565 โดยประมาณอตัราการเขา้พักทีร่อ้ยละ 6021 และ

ในปี 2566 – 2568 อตัราการเขา้พักทยอยปรับเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 70 รอ้ยละ 80 และรอ้ยละ 85 ตามล าดับ  

21 จากบทวจัิยกรงุศร ีอตัราเขา้พกัปี 2564 คาดวา่จะยังอยูใ่นระดบัต า่ทีร่อ้ยละ 40 และจะทยอยปรับขึน้ในชว่งปี 2565 - 2566 โดยอตัราการเขา้

พกัในพืน้ทีท่อ่งเทีย่วหลกัยังไมส่ามารถปรับขึน้สูร่ะดบัปกตไิด ้(รอ้ยละ 70 - 80) เนือ่งจากนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตยิังไมฟ้ื่นตวัเต็มที ่อกีทัง้ประเทศ

ตา่งๆ มแีนวโนม้จะสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วในประเทศเป็นล าดบัแรก (ทีม่า: แนวโนม้ธรุกจิโรงแรมปี 2564 – 2566 เดอืนกมุภาพนัธ ์2564 โดยวจัิย

กรงุศร ีธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน)) 

อยา่งไรก็ตาม ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานการพืน้ตวัลา่ชา้กวา่ประมาณการของวจัิยกรงุศร ี 1 ปี เนือ่งจากการชะลอการเปิด

ประเทศจากสมมตฐิาของวจัิยกรงุศรเีดมิ โดยประมาณการอตัราการเขา้พกัในปี 2565 เต็มปีเทา่กบัรอ้ยละ 40 แตโ่รงแรมฯ มแีผนทีจ่ะเปิด

ใหบ้รกิารชว่งไตรมาส 3 ปี 2565 ซึง่ปกตใินชว่งปลายปีจะมจี านวนนักทอ่งเทีย่วมากกวา่ชว่งตน้ปี ประกอบกบัการฟ้ืนตวัของธรุกจิทอ่งเทีย่วในชว่ง

ครึง่หลงัของปี 2565 มแีนวโนม้จะดขีึน้กวา่ชว่งตน้ปี ทีห่ลายๆ ประเทศเริม่เปิดใหม้กีารเดนิทางมากขึน้ 
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ตามการคาดการณ์ของวจัิยกรุงศรมีองวา่จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตจิะกลับมาสูร่ะดบัใกลเ้คยีงกบัปี 2562 ในปี 

2568 

 ในปี 2569 – 2588 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ อตัราการเขา้พักเทา่กบัรอ้ยละ 85 สงูขึน้กวา่

อตัราการเขา้พักในปี 2562 กอ่นผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 เล็กนอ้ย ตามท าเลทีต่ัง้ของโรงแรมฯ 

ทีจ่ะดขี ึน้ภายหลงัการเปิดเสน้ทางเดนิรถไฟฟ้าความเร็วสงูเชือ่มสามสนามบนิ และการเปิดใหบ้รกิารโครงการ

มักกะสนัคอมเพล็กซ ์

 คา่หอ้งพักเฉลีย่ (Average Daily Room Rate) 

 ในปี 2560 – 2563 คา่หอ้งพักเฉลีย่ (ไมร่วม Service Charge ประมาณรอ้ยละ 10) เทา่กับ 1,332 บาท 

1,549 บาท 1,557 บาท และ 1,494 บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.33 และรอ้ยละ 0.50 และลดลงรอ้ยละ 4.01 จากปี

กอ่นหนา้ ตามล าดับ  

 คา่หอ้งพักเฉลีย่ของโรงแรมระดบักลาง และโรงแรมชัน้ประหยัดในกรุงเทพฯ ซึง่มรีะดบัราคาในปี 2562 อยู่

ทีป่ระมาณ 2,050 บาท โดยตัง้แตปี่ 2555 – 2561 คา่หอ้งพักเฉลีย่ของโรงแรมระดับกลาง และโรงแรมชัน้ประหยัด

ในกรุงเทพฯ เตบิโตเฉลีย่ (CAGR) รอ้ยละ 5.1 ตอ่ปี (ทีม่า: Independent market research on Thailand’s 

hospitality and retail sectors and Bangkok’s office sector, ลงวนัที ่21 สงิหาคม 2562 จัดท าโดย Jones Lang 

LaSalle (Thailand) Limited.) จะเห็นไดว้า่คา่หอ้งพักของโรงแรมฯ ต า่กวา่คา่เฉลีย่ของโรงแรมระดบักลาง และ

โรงแรมชัน้ประหยัดในกรุงเทพฯ ประมาณรอ้ยละ 15  

 ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ คา่หอ้งพักในปี 

2565 – 2566 เทา่กบั 1,635 บาท และ 1,802 บาท ตามล าดบั ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่คา่หอ้งพักในปี 2562 ของ 

โรงแรมฯ และเตบิโตรอ้ยละ 5 ตอ่ปี 

 ในปี 2568 – 2571  อัตราการเพิม่ขึน้ของคา่หอ้งพักเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 ตอ่ปี ตามคาดการณ์การปรับตวั

เพิม่ขึน้ของคา่หอ้งพักจากท าเลทีต่ัง้ โดยไดรั้บอานสิงสจ์ากโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสงูเชือ่ม 3 สนามบนิ (สวุรรณ

ภมู ิ – ดอนเมอืง – อูต่ะเภา)22 ซึง่มกี าหนดการเปิดใหบ้รกิารในชว่งปลายปี 2567 โดยบรเิวณสถานมีักกะสนั

ครอบคลมุพืน้ทีก่วา่ 150 ไร่ จะถกูพัฒนาเป็นโครงการอสงัหารมิทรัพยข์นาดใหญ่และพืน้ทีเ่ชงิพาณชิย ์ เพือ่เป็น

ศนูยก์ลางเชือ่มโยง 3 สนามบนิ โดยภายในปี 2571 โรงแรมฯ จะมรีาคาคา่หอ้งพักใกลเ้คยีงกบัโรงแรมในระดับ

เดยีวกนัในบรเิวณใกลเ้คยีง 

ในปี 2572 - 2588 ใหส้มมตฐิานอตัราการเพิม่ขึน้ของคา่หอ้งพักเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ตอ่ปี ตามคา่เฉลีย่อัตรา

เพิม่ขึน้ของอตุสาหกรรม 

 รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่ (ไมร่วมหอ้งจัดเลีย้ง) 

 ในปี 2560 – 2563 รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่เทา่กับ 18.96 ลา้นบาท 26.62 ลา้นบาท 29.99 ลา้นบาท 

และ 5.39 ลา้นบาท ตามล าดับ หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 37.60 รอ้ยละ 32.00 รอ้ยละ 35.14 และรอ้ยละ 37.24 

ของรายไดค้า่หอ้งพัก  

 รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่ ประกอบดว้ย รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่จากหอ้งอาหาร The Station, M 

Wine Lounge, Pool Bar, Mini Bar และ Room Service  

22 โครงการรถไฟความเร็วสงูเชือ่มสามสนามบนิเป็นโครงการทีใ่ชโ้ครงสรา้งและแนวเสน้ทางการเดนิรถเดมิของระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแอร์

พอรต์ลงิค ์(Airport Rail Link) ทีเ่ปิดใหบ้รกิารอยูใ่นปัจจบุนั โดยจะกอ่สรา้งทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร (Standard Gauge) สว่นตอ่ขยาย 2 

ชว่งจากสถานพีญาไทไปยังสนามบนิดอนเมอืง และจากสถานลีาดกระบงัไปยงัสนามบนิอูต่ะเภา พรอ้มเชือ่มเขา้ออกสนามบนิโดยใชเ้ขตทางเดมิ

ของ รฟท. เป็นสว่นใหญ ่ รวมระยะทาง 220 กม.  มผีูเ้ดนิรถรายเดยีวกนั ซึง่รถไฟความเร็วสงูมคีวามเร็วสงูสดุ 250 กโิลเมตร/ชัว่โมง เชือ่ม

กรงุเทพฯ กบัพืน้ทีโ่ครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 60 นาท ี
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 ในการจัดท าประมาณการในครัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่ 

เทา่กับรอ้ยละ 34.91 ของรายไดค้า่หอ้งพักตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึง่เทา่กบัอตัราสว่นรายไดค้า่อาหารและ

เครือ่งดืม่ในปี 2560 – 2562 

 

 แผนภำพที ่6: เสน้ทำงเดนิรถไฟฟ้ำควำมเร็วสงูเชือ่มสำมสนำมบนิ  

 

ทีม่า: www.eeco.or.th 

 

 รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่ – หอ้งจัดเลีย้ง 

 ในปี 2560 – 2563 รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่เทา่กบั 3.39 ลา้นบาท 7.53 ลา้นบาท 6.01 ลา้นบาท 

และ 0.66 ลา้นบาท ตามล าดับ (ปี 2563 เปิดใหบ้รกิารหอ้งจัดเลีย้งแค ่3 เดอืน จงึมรีายไดใ้นสว่นหอ้งจัดเลีย้งนอ้ย

มาก) หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 6.73 รอ้ยละ 9.05 รอ้ยละ 7.04 และรอ้ยละ 4.55 ของรายไดค้า่หอ้งพัก 

 โรงแรมฯ มหีอ้งจัดเลีย้ง 3 หอ้ง รองรับผูใ้ชบ้รกิารประมาณ 180 คน โดยในปี 2562 มผีูใ้ชบ้รกิารรวม 7,964 

คน คดิเป็นประมาณ 153 คนตอ่สปัดาห ์ 

 โดยในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ จ านวนผูใ้ช-้

บรกิารหอ้งจัดเลีย้งเพิม่ขึน้ตามแผนธรุกจิของโรงแรมฯ ทีจ่ะเพิม่รายไดใ้นสว่นหอ้งจัดเลีย้งเพิม่ขึน้จากท าเลทีต่ัง้ของ

โรงแรมฯ ในอนาคตภายหลงัการเปิดใหบ้รกิารรถไฟฟ้าเชือ่มสามสนามบนิ ทัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระให ้

สมมตฐิานวา่ ผูใ้ชบ้รกิารในปี 2565 เทา่กบั 160 คน/สปัดาห ์ใกลเ้คยีงกบัปี 2562 และในปี 2566 เพิม่ขึน้เป็น 225 

คน/สปัดาห ์และคงทีท่ี ่300 คน/สปัดาห ์ในปี 2567 – 2588  

 ในปี 2565 รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่เฉลีย่ เทา่กับ 754.16 บาท/คน เทา่กบัคา่เฉลีย่รายไดค้า่อาหาร

และเครือ่งดืม่ของปี 2562 และในปี 2566 ใหส้มมตฐิานรายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ตอ่ปี ตาม

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรม 

 

 รายไดค้า่บรกิารอืน่ๆ 

 ประกอบดว้ย รายไดค้า่บรกิารโทรศพัท ์ รายไดค้า่บรกิารซกัรดี คา่เชา่ และแผนกบรกิารอืน่ๆ โดยรายได ้

คา่บรกิารอืน่ๆ ในปี ในปี 2560 – 2563 เทา่กบั 1.14 ลา้นบาท 2.01 ลา้นบาท 1.72 ลา้นบาท และ 0.31 ลา้นบาท  

หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 2.25 รอ้ยละ 2.42 รอ้ยละ 2.01 และรอ้ยละ 2.12 ของรายไดค้า่หอ้งพัก ตามล าดบั  
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 ในการจัดท าประมาณการในครัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ รายไดบ้รกิารอืน่ๆ เทา่กบัรอ้ย

ละ 2.21 ของรายไดค้า่หอ้งพักตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึง่เทา่กับอัตราสว่นรายไดค้า่บรกิารอืน่ๆ เฉลีย่ในปี 

2560 – 2562 

 

 รายได ้Service Charge  

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่  รายได ้ Service Charge เทา่กบัรอ้ยละ 9.90 ของรายได ้

คา่บรกิารรวม ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่รายได ้Service Charge ตอ่รายไดค้า่บรกิารในชว่งปี 2561 – 2562 

 

 รายไดอ้ืน่ๆ – สว่นของเจา้ของ (WV) 

 ประกอบดว้ย รายไดด้อกเบีย้รับ ก าไรจากการขายทรัพยส์นิ ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น ก าไรจากความ

เสยีหาย และรายไดอ้ืน่ๆ เป็นตน้  

 ในปี 2560 – 2563 รายไดอ้ืน่ๆ เทา่กับ 0.40 ลา้นบาท 0.12 ลา้นบาท 0.12 ลา้นบาทและ 0.47 ลา้นบาท 

ตามล าดบั หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.54 รอ้ยละ 0.10 รอ้นยละ 0.09 และรอ้ยละ 2.24 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

โรงแรม  

 ในการจัดท าประมาณการในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ รายไดอ้ืน่ๆ เทา่กับรอ้ยละ 

0.10 ของรายไดค้า่บรกิาร ซึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราสว่นรายไดอ้ืน่ๆ ในปี 2561 – 2562 

 

 ตน้ทนุขำยและตน้ทนุในกำรใหบ้รกิำร – โรงแรม 

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารหอ้งพัก 

 ตน้ทนุหลักของการใหบ้รกิารหอ้งพัก ประกอบดว้ย คา่ใชจ้่ายพนักงาน คา่คอมมชิชัน่ คา่ใชจ้า่ยในการจอง

หอ้งพัก คา่ซกัอบรดี คา่ใชจ้า่ยอปุกรณ์อ านวยความสะดวกตา่งๆ ทีโ่รงแรมเตรยีมไวเ้พือ่บรกิารลกูคา้ และคา่ใชจ้่าย

อืน่ๆ 

 ในปี 2560 – 2563 ตน้ทนุการใหบ้รกิารหอ้งพักเทา่กับ 11.39 ลา้นบาท 22.84 ลา้นบาท 23.95 ลา้นบาท

และ 6.57 ลา้นบาท ตามล าดับ หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 22.59 รอ้ยละ 27.45 รอ้ยละ 28.06 และรอ้ยละ 45.36 

ของรายไดค้า่หอ้งพัก  

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ คา่ใชจ้า่ยพนักงานซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยหลัก และเป็นคา่ใชจ้่ายคงที ่

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.00 ตอ่ปี ตามนโยบายการขึน้เงนิเดอืนพนักงานของ WV โดยพจิารณาคา่ใชจ้า่ยพนักงานปีฐานในปี 

2562 

 คา่คอมมชิชัน่และคา่ใชจ้า่ยในการจองหอ้งพัก เทา่กบัรอ้ยละ 10.06 ของรายไดค้า่หอ้งพัก ซึง่เทา่กบั

คา่เฉลีย่คา่คอมมชิชัน่และคา่ใชจ้า่ยในการจองหอ้งพักตอ่รายไดค้า่หอ้งพักในปี 2561 – 2562  

 คา่ซักอบรดี คา่ใชจ้า่ยอปุกรณ์อ านวยความสะดวกตา่งๆ ทีโ่รงแรมเตรยีมไวเ้พือ่บรกิารลกูคา้ และคา่ใชจ้่าย

อืน่ๆ ในปี 2565 เทา่กับ 111.00 บาท/หอ้ง ซึง่เทา่กับคา่เฉลีย่ตน้ทนุดงักลา่วตอ่หอ้งในปี 2562 และในปี 2566 – 

2588 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.86 ตอ่ปี ตามคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ของไทยยอ้นหลงั 20 ปี 

(ปี 2545 – 9M2564) 

 

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ (รา้นอาหาร, Room Service และหอ้งจัดเลีย้ง) 

 ตน้ทนุหลักของการใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ ประกอบดว้ย ตน้ทนุคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่ใชจ้า่ย

พนักงาน และคา่ใชจ้่ายอืน่ เป็นตน้ 
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 ปี 2560 – 2563 ตน้ทนุการใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ เทา่กับ 15.17 ลา้นบาท 21.66 ลา้นบาท 21.87 

ลา้นบาท และ 5.72 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 67.86 รอ้ยละ 63.44 รอ้ยละ 60.75 และรอ้ยละ 

94.62 ของรายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่  

 ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ ตน้ทนุทางตรง

คา่อาหารและเครือ่งดืม่เทา่กบัรอ้ยละ 30.89 ของรายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่ โดยอา้งองิจากอตัราสว่นคา่ใชจ้า่ย

ดงักลา่วในปี 2562 ซึง่มแีนวโนม้ลดลงจากการบรหิารจัดการทีด่ขี ึน้ 

 คา่ใชจ้่ายพนักงาน ใหส้มมตฐิานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.00 ตอ่ปี ตามนโยบายการขึน้เงนิเดอืนพนักงานของ WV 

โดยพจิารณาคา่ใชจ้า่ยพนักงานปีฐานในปี 2562 

 คา่ใชจ้่ายคงทีอ่ืน่ๆ ใหส้มมตฐิานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.86 ตอ่ปี ตามคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของดชันรีาคา

ผูบ้รโิภค (CPI) ของไทยยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2545 – 9M2564) 

 

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารโทรศพัท ์

 ตน้ทนุหลักของการใหบ้รกิารโทรศพัท ์ใหส้มมตฐิานเทา่กับรอ้ยละ 61.56 ของรายไดบ้รกิารโทรศพัท ์โดย

อา้งองิจากคา่เฉลีย่อัตราสว่นตน้ทนุใหบ้รกิารโทรศพัทต์อ่รายไดค้า่บรกิารโทรศพัท ์ในปี 2561 – 2562 

 

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารซกัรดี 

 ตน้ทนุหลักของการใหบ้รกิารซักรดี ใหส้มมตฐิานเทา่กบัรอ้ยละ 1.17 ของรายไดบ้รกิารซกัรดี โดยอา้งองิ

จากคา่เฉลีย่อตัราสว่นตน้ทนุใหบ้รกิารซักรดีตอ่รายไดค้า่บรกิารซกัรดี ในปี 2561 – 2562  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ตน้ทนุบรกิำร 2561A1/ 2562A1/ 2563A1/ 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

ตน้ทนุบรกิารหอ้งพกั 22.84  23.95  6.57  9.50  21.43  24.12  26.98  29.12  31.52  

ตน้ทนุอาหารและเครือ่งดืม่ 21.66  21.87  5.72  9.73  22.78  25.90  28.86  31.46  34.38  

ตน้ทนุบรกิารอืน่ 0.01  0.01  0.00  0.00  0.01  0.01  0.02  0.02  0.02  

รวมตน้ทนุบรกิำร  44.51  45.82  12.29  19.23  44.22  50.03  55.86  60.60  65.92  

อตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ 66.06% 66.11% 46.27% 62.35% 65.76% 68.13% 70.50% 71.98% 73.33% 

หมายเหต:ุ 1/ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจัดประเภทตน้ทนุบรกิารตามงบการเงนิภายในของ WV (งบฝ่ายบรหิาร) ซึง่อาจแตกตา่งจากงบ

การเงนิทีต่รวจสอบแลว้ของ WV แตไ่มม่ผีลกระทบตอ่ก าไรสทุธขิอง WV 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ตน้ทนุบรกิำร 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

ตน้ทนุบรกิารหอ้งพกั 34.24  35.54  36.90  38.31  39.79  41.33  42.93  44.60  46.35  

ตน้ทนุอาหารและเครือ่งดืม่ 37.65  39.44  41.31  43.27  45.32  47.48  49.74  52.11  54.59  

ตน้ทนุบรกิารอืน่ 0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.04  0.04  

รวมตน้ทนุบรกิำร  71.91  75.00  78.23  81.61  85.14  88.84  92.70  96.75  100.98  

อตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ 74.55% 74.72% 74.89% 75.05% 75.21% 75.37% 75.52% 75.67% 75.81% 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ตน้ทนุบรกิำร 2580F 2581F 2582F 2583F 2584F 2585F 2586F 2587F 2588F 

ตน้ทนุบรกิารหอ้งพกั 48.17  50.07  52.06  54.13  56.29  58.55  60.90  63.36  5.44  

ตน้ทนุอาหารและเครือ่งดืม่ 57.20  59.93  62.79  65.80  68.95  72.25  75.72  79.35  6.82  

ตน้ทนุบรกิารอืน่ 0.04  0.04  0.04  0.05  0.05  0.05  0.05  0.06  0.00  

รวมตน้ทนุบรกิำร  105.41  110.05  114.90  119.97  125.29  130.85  136.67  142.77  12.27  

อตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ 75.95% 76.09% 76.23% 76.36% 76.49% 76.61% 76.74% 76.86% 76.87% 
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 คำ่ใชจ้ำ่ยบรหิำร – โรงแรม 

 คา่ใชจ้่ายบรหิาร ประกอบดว้ย เงนิเดอืนและคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน และคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน

อืน่ๆ ของฝ่ายบรหิารและทัว่ไป ฝ่ายสารสนเทศและสือ่สาร ฝ่ายการตลาด และฝ่ายอาคาร คา่สาธารณูปโภค คา่ 

Service Charge  คา่ Base Management Fee คา่ Incentive Fee ธรุกจิโรงแรม และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เป็นตน้ 

 ในปี 2560 – 2563 คา่ใชจ้่ายบรหิาร เทา่กบั 32.50 ลา้นบาท 47.23 ลา้นบาท 47.69 ลา้นบาท และ 24.15 

ลา้นบาท ตามล าดับ หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 43.95 รอ้ยละ 39.57 รอ้ยละ 38.75 และรอ้ยละ 115.97 ของรายได ้

จากการใหบ้รกิาร  

 ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิาน ดงันี ้ 

- คา่ใชจ้่ายบรหิารในชว่งไตรมาสที ่3 – 4 ปี 2564 ใหส้มมตฐิานเทา่กับชว่งไตรมาสที ่1 – 2 ปี 2565 

- คา่ใชจ้่ายพนักงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.00 ตอ่ปี ตามนโยบายการขึน้เงนิเดอืนพนักงานของ WV โดยพจิารณา

คา่ใชจ้่ายพนักงานปีฐานในปี 2562 

- คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยคงที ่ ปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.86 ตอ่ปี ตามคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของดชันี

ราคาผูบ้รโิภค (CPI) ของไทยยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2545 – 9M2564)  

- คา่ Service Charge จา่ยพนักงาน เทา่กบัรายไดค้า่ Service Charge  

- คา่ใชจ้่ายทางการตลาด ใหส้มมตฐิานเทา่กับรอ้ยละ 2.78 ตอ่รายไดค้า่บรกิาร ซึง่เทา่กับคา่เฉลีย่คา่ใชจ้่าย

ทางการตลาดในปี 2561 – 2562  

- Base Management Fee และ Incentive Management Fee เป็นอตัราทีก่ าหนดตามสญัญาบรหิารจัดการ

โรงแรม (Hotel Managemet Contract) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

คำ่ใชจ้ำ่ยบรหิำร 2561A1/ 2562A1/ 2563A1/ 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 

คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด 8.59  7.90  2.66  3.70  8.18  9.03  9.85  10.68  11.62  

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 17.67  17.01  10.15  8.58  17.52  18.05  18.05  18.59  19.15  

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิการ 17.10  18.37  10.87  7.76  17.11  18.41  18.37  18.71  19.06  

Service Charge จา่ย 12.29  12.15  2.05  4.60  11.63  14.14  17.06  19.48  22.26  

คา่บรหิารจัดการ 3.87  4.40  0.48  1.46  4.31  5.76  8.26  9.92  11.83  

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยบรหิำรโรงแรม 59.52  59.84  26.20  26.09  58.76  65.39  71.59  77.39  83.93  

อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยบรกิารตอ่

รายไดบ้รกิาร 

45.37% 44.26% 114.54% 51.09% 45.50% 41.65% 37.80% 35.78% 33.96% 

หมายเหต:ุ 1/ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจัดประเภทคา่ใชจ้า่ยบรหิารตามงบการเงนิภายในของ WV (งบฝ่ายบรหิาร) ซึง่อาจแตกตา่งจากงบ

การเงนิทีต่รวจสอบแลว้ของ WV แตไ่มม่ผีลกระทบตอ่ก าไรสทุธขิอง WV 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

คำ่ใชจ้ำ่ยบรหิำร 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 

คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด 12.68  13.20  13.74  14.31  14.91  15.53  16.18  16.86  17.56  

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 19.72  20.31  20.92  21.55  22.20  22.86  23.55  24.25  24.98  

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิการ 19.42  19.78  20.15  20.52  20.90  21.29  21.69  22.09  22.50  

Service Charge จา่ย 25.46  26.73  28.07  29.47  30.94  32.49  34.11  35.82  37.61  

คา่บรหิารจัดการ 14.05  14.85  15.69  16.58  17.51  18.49  19.53  20.61  21.76  

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยบรหิำรโรงแรม 91.32  94.86  98.57  102.43  106.46  110.66  115.05  119.63  124.42  

อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยบรกิารตอ่

รายไดบ้รกิาร 

32.31% 31.97% 31.64% 31.31% 30.99% 30.68% 30.38% 30.09% 29.80% 

 

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

106/175



(หน่วย: ลา้นบาท) 

คำ่ใชจ้ำ่ยบรหิำร 2580F 2581F 2582F 2583F 2584F 2585F 2586F 2587F 2588F 

คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด 18.30  19.07  19.88  20.72  21.60  22.51  23.47  24.47  2.10  

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 25.73  26.50  27.30  28.12  28.96  29.83  30.72  31.65  2.72  

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิการ 22.92  23.35  23.78  24.22  24.67  25.13  25.60  26.08  2.21  

Service Charge จา่ย 39.49  41.47  43.54  45.72  48.00  50.40  52.92  55.57  4.78  

คา่บรหิารจัดการ 22.97  24.24  25.57  26.98  28.45  30.01  31.65  33.37  2.87  

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยบรหิำรโรงแรม 129.41  134.62  140.06  145.75  151.68  157.89  164.36  171.13  14.68  

อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยบรกิารตอ่

รายไดบ้รกิาร 

29.52% 29.25% 28.98% 28.72% 28.47% 28.22% 27.98% 27.74% 27.68% 

 

 คำ่ใชจ้ำ่ยบรหิำรของเจำ้ของ – WV 

 คา่ใชจ้่ายบรหิารในสว่นของ WV ประกอบดว้ย เงนิเดอืนและคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับพนักงาน คา่เชา่ทีด่นิ คา่ภาษี

โรงเรอืน คา่ธรรมเนยีมธนาคาร คา่ทีป่รกึษาตา่งๆ คา่สอบบญัช ีคา่เดนิทาง คา่เบีย้ประกนั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เป็นตน้ 

 ในปี 2560 – 2563 และครึง่แรกของปี 2564 คา่ใชจ้า่ยบรหิารในสว่นของ WV เทา่กับ 46.88 ลา้นบาท 9.04 

ลา้นบาท 6.61 ลา้นบาท 3.81 ลา้นบาท และ 1.66 ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืลดลงรอ้ยละ 80.73 รอ้ยละ 26.81 รอ้ย

ละ 42.38 และรอ้ยละ 56.35 (Annualized) ตามล าดบั  โดยคา่ใชจ้่ายบรหิารลดลงในปี 2561 สว่นใหญม่าจากคา่

เผือ่หนีส้งสยัจะสญู ซึง่มจี านวนถงึ 26.10 ลา้นบาท ในปี 2560 และคา่ใชจ้่ายพนักงานในปี 2561 ลดลงประมาณ 11 

ลา้นบาท จากปี 2560  

 ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิาน ดงันี้ 

- คา่ใชจ้่ายพนักงานในปี 2564 เทา่กับคา่ใชจ้า่ยพนักงานในชว่งครึง่แรกของปี 2564 และคดิเป็นรายปี 

(Annualized) และตัง้แตปี่ 2565 ใหส้มมตฐิานวา่ คา่ใชจ้า่ยพนักงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.00 ตอ่ปี ตามนโยบาย

การขึน้เงนิเดอืนพนักงานของ WV  

- คา่เชา่ทีด่นิกบัการรถไฟแหง่ประเทศไทย ใหเ้ป็นตามอตัราคา่เชา่ตามสญัญาเชา่ทีด่นิ 

- คา่ภาษีโรงเรอืน เทา่กบั 1.66 ลา้นบาท โดยอา้งองิคา่ภาษีโรงเรอืนในปี 2562 และปรับเพิม่ขีน้รอ้ยละ 1.86 

ตอ่ปี ตามคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ของไทยยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2545 – 

9M2564) 

- คา่ใชจ้่ายบรหิารอืน่ๆ ในปี 2564 เทา่กับคา่ใชจ้า่ยบรหิารดงักลา่วในชว่งครึง่แรกของปี 2564 และคดิเป็น

รายปี และในปี 2565 ใหส้มมตฐิานคา่ใชจ้า่ยบรหิารอืน่ๆ เทา่กับปี 2562 และปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.86 ตอ่ปี 

ตามคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ของไทยยอ้นหลงั 20 ปี (ปี 2545 – 9M2564)  

- ในปี 2565 ประมาณการคา่ใชจ้า่ยในการเตรยีมการเปิดใหบ้รกิารโรงแรมอกีครัง้ (Re-opening Expenses) 

เทา่กับ 5.95 ลา้นบาท ตามประมาณการของ WV  

 

 ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

ณ วนัที ่ 30 มถินุายน 2564 หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ของ WV ไดแ้ก ่ เงนิเบกิเกนิบัญชธีนาคาร หนีส้นิตาม

สญัญาเชา่ทางการเงนิ เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และเงนิกูย้มืจากบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั จ านวนรวม 

609.94 ลา้นบาท โดยมอีตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืในชว่งรอ้ยละ 2.00 – 6.15 ตอ่ปี  

 

 ภำษเีงนิไดน้ติบิุคคล 

 อตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเทา่กบั รอ้ยละ 20 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
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 คำ่ใชจ้ำ่ยลงทุน (Capital Expenditure) 

 คา่ใชจ้่ายซอ่มบ ารุงและเปลีย่นแทนปกตขิองโรงแรมฯ เทา่กับรอ้ยละ 1 ของรายไดบ้รกิาร ในปี 2565 – 

2584  ซึง่เทา่กบั 1.18 – 4.85 ลา้นบาทตอ่ปี โดยพจิารณาจากงบประมาณของ WV ซึง่ประมาณการคา่ใชจ้่ายลงทนุ

รวม 48 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลาคงเหลอืของสญัญาเชา่ทีด่นิ ทัง้นี ้ คา่ใชจ้่ายในการลงทนุจะมกีารตกลงร่วมกนั

ระหวา่งเจา้ของและผูบ้รหิารโรงแรมกอ่นการด าเนนิการ 

 

 อตัรำกำรหมุนเวยีนสนิทรพัยห์มุนเวยีนและหนีส้นิหมุนเวยีน 

 ก าหนดโดยใชค้า่เฉลีย่ของขอ้มลูในอดตีปี 2560 – 2561 ดงันี ้

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี้อืน่ เฉลีย่ประมาณ 7 วนั 

สนิคา้คงเหลอื เฉลีย่ประมาณ 5 วนั 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้อืน่ เฉลีย่ประมาณ 48 วนั 

 

 กระแสเงนิสดหลงัจำกชว่งระยะเวลำประมำณกำร (Terminal Value) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดใหก้ระแสเงนิสดหลังจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

เทา่กบั 0 เนือ่งจากตามสญัญาเชา่ทีด่นิกับการรถไฟแหง่ประเทศไทย กรรมสทิธิใ์นทรัพยส์นิบนทีด่นิเชา่ตกเป็นของ

ผูใ้หเ้ชา่ภายหลงัสิน้สดุสญัญาเชา่  

 

 อตัรำสว่นลด (Discount Rate) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใชต้น้ทนุทางการเงนิถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: 

WACC) จากคา่เฉลีย่ถว่งน ้าหนักของตน้ทนุของหนี ้(Kd) และตน้ทนุของทนุ (Ke) ของโครงการฯ เป็นอตัราสว่นลดที่

ใชใ้นการค านวณมลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธขิอง WV ดงันี ้

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

Ke = ตน้ทนุของทนุ หรอือตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ (Re) 

Kd  = ตน้ทนุของหนี ้หรอือัตราดอกเบีย้เงนิกูข้อง WV 

T = อตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

E = สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

D = หนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้ 

 

 ตน้ทนุของทนุ (Ke) หรอือัตราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ (Re) ค านวณไดจ้าก Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) ดงันี้ 

 Ke (หรอื Re) =  Rf + β (Rm - Rf) 

 

โดยที ่

Risk Free Rate (Rf) = อา้งองิจากอตัราผลตอบแทนของพันธบตัรรัฐบาลอาย ุ23 ปี มคีา่เทา่กบัรอ้ยละ 2.62 ตอ่

ปี (ขอ้มลู ณ วนัที ่5 ตลุาคม 2564) ใกลเ้คยีงกับระยะเวลาคงเหลอืของสญัญาเชา่ทีด่นิ 

Beta (β) = 1.56 เทา่ โดยอา้งองิจากคา่มัธยฐาน Unlevered Beta ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ จ านวน 12 บรษัิท ซึง่ด าเนนิธรุกจิ

โรงแรม และหมวดอาหารและเครือ่งดืม่ จ านวน 1 บรษัิท ซึง่มรีายไดห้ลักจากธรุกจิ
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โรงแรม เชน่เดยีวกนักบั WV (คา่เฉลีย่ยอ้นหลงั 1 ปี จนถงึวันที ่5 ตลุาคม 2564) และ

ปรับปรุงดว้ยประมาณการอัตราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ของ WV ณ 

วนัที ่30 มถินุายน 2564 

Market Risk (Rm) = อตัราผลตอบแทนรายปีถัวเฉลีย่จากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เฉลีย่ยอ้นหลงั 29 ปี 

ตัง้แตปี่ 2535 - 2563 ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 11.58 ตอ่ปี ซึง่เป็นระยะเวลาตัง้แตม่กีาร

ประกาศใชพ้ระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 เนื่องจากเป็นชว่ง

ระยะเวลาทีส่ะทอ้นอตัราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ไดด้ทีีส่ดุ 

Kd = ประมาณการอัตราดอกเบีย้เงนิกูข้อง WV ทีร่อ้ยละ 6.15 ตอ่ปี อา้งองิอัตราดอกเบีย้เงนิ

กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ ปัจจุบนัของ WV  

D/E Ratio = อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ที ่6.00 เทา่ ซึง่เทา่กับอัตราสว่นหนีส้นิที่

มดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ของ WV ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564  

T = ประมาณอตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ทีร่อ้ยละ 20 ตอ่ปี 

 

จากสมมตฐิานขา้งตน้ อัตราสว่นลดหรอื WACC ทีค่ านวณไดเ้ทา่กบัรอ้ยละ 6.60 ตอ่ปี  

 

โดยอาศยัขอ้มลูและสมมตฐิานทีก่ าหนดขา้งตน้ สรุปประมาณการทางการเงนิ ปี 2565 - 2588 ของ WV ได ้

ดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

WV 2H2564F 2565F1/ 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

งบก ำไรขำดทนุ          

รายไดบ้รกิาร - 51.07  129.13  157.00  189.38  216.29  247.16  282.59  296.72  

ตน้ทนุบรกิาร2/ - (19.23) (44.22) (50.03) (55.86) (60.60) (65.92) (71.91) (75.00) 

ก าไรขัน้ตน้ - 31.84  84.91  106.97  133.52  155.69  181.24  210.67  221.72  

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิการและ

บรหิารโรงแรม2/ 

(10.12) (26.09) (58.76) (65.39) (71.59) (77.39) (83.93) (91.32) (94.86) 

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่น

สว่นของเจา้ของ 

(10.12) 5.75  26.16  41.58  61.93  78.31  97.32  119.36  126.85  

รายไดอ้ืน่ – สว่นของเจา้ของ 0.01  0.05  0.12  0.14  0.17  0.20  0.22  0.26  0.27  

คา่ใชจ้า่ยบรหิาร – สว่นของ

เจา้ของ2/ 

(1.75) (11.54) (6.22) (6.22) (6.35) (6.48) (6.63) (6.89) (6.91) 

EBITDA (11.86)  (5.74) 20.06  35.51  55.76  72.02  90.91  112.72  120.21  

คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่าย (20.54) (39.66) (32.97) (33.23) (33.57) (33.97) (23.00) (20.58) (20.61) 

EBIT (32.40) (45.41) (12.91) 2.28  22.18  38.06  67.91  92.14  99.59  

ก าไรสทุธ ิ (45.08) (70.37) (36.96) (20.53) 1.21  18.54  49.45  71.40  67.67  

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ          

สนิทรัพยร์วม 730.78  690.82  672.75  641.00  610.61  609.65  619.67  631.68  629.31  

หนีส้นิรวม3/ 674.15  704.57  723.44  712.23  680.63  661.12  621.69  562.30  492.27  

สว่นของผูถ้อืหุน้3/ 56.63  (13.74) (50.70) (71.23) (70.02) (51.48) (2.02) 69.38  137.04  

หมายเหต:ุ 1/ ใหส้มมตฐิานเปิดใหบ้รกิารในไตรมาสที ่3 ปี 2565 

 2/ การจัดประเภทตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยจะแตกตา่งจากงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ของ WV แตไ่มม่ผีลกระทบตอ่ก าไรสทุธขิอง WV 

 3/ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ WV ไดร้ับเงนิกูย้มืเพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้หรอืสถาบนัการเงนิ ในกรณีทีก่ระแสเงนิสดตดิลบ 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

WV 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 2580F  

งบก ำไรขำดทนุ          

รายไดบ้รกิาร 311.55  327.13  343.49  360.66  378.69  397.63  417.51  438.38   

ตน้ทนุบรกิาร2/ (78.23) (81.61) (85.14) (88.84) (92.70) (96.75) (100.98) (105.41)  

ก าไรขัน้ตน้ 233.32  245.52  258.35  271.82  285.99  300.88  316.53  332.97   

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิการและ

บรหิารโรงแรม2/ 

(98.57) (102.43) (106.46) (110.66) (115.05) (119.63) (124.42) (129.41)  

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่น

สว่นของเจา้ของ 

134.76  143.09  151.89  161.16  170.94  181.25  192.11  203.57   

รายไดอ้ืน่ – สว่นของเจา้ของ 0.28  0.30  0.31  0.33  0.34  0.36  0.38  0.40   

คา่ใชจ้า่ยบรหิาร – สว่นของ

เจา้ของ2/ 

(7.07) (7.24) (7.41) (7.71) (7.76) (7.95) (8.15) (8.37)  

EBITDA 127.97  136.16  144.79  153.78  163.52  173.65  184.34  195.60   

คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่าย (20.84) (21.04) (21.21) (21.36) (21.51) (21.66) (21.83) (22.00)  

EBIT 107.13  115.12  123.57  132.42  142.01  151.99  162.51  173.60   

ก าไรสทุธ ิ 75.50  83.81  92.61  101.97  111.75  120.64  129.05  137.92   

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ          

สนิทรัพยร์วม 624.71  628.35  630.72  632.39  668.44  788.61  917.10  1,054.38   

หนีส้นิรวม3/ 412.17  332.00  241.76  141.45  65.76  65.29  64.74  64.09   

สว่นของผูถ้อืหุน้3/ 212.54  296.35  388.96  490.93  602.68  723.32  852.37  990.29   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

WV 2581F 2582F 2583F 2584F 2585F 2586F 2587F 2588F  

งบก ำไรขำดทนุ          

รายไดบ้รกิาร 460.30  483.32  507.48  532.86  559.50  587.48  616.85  53.03   

ตน้ทนุบรกิาร2/ (110.05) (114.90) (119.97) (125.29) (130.85) (136.67) (142.77) (12.27)  

ก าไรขัน้ตน้ 350.26  368.42  387.51  407.57  428.65  450.80  474.08  40.76   

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิการและ

บรหิารโรงแรม2/ 

(134.62) (140.06) (145.75) (151.68) (157.89) (164.36) (171.13) (14.68)  

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่น

สว่นของเจา้ของ 

215.64  228.36  241.76  255.89  270.77  286.44  302.95  26.08   

รายไดอ้ืน่ – สว่นของเจา้ของ 0.42  0.44  0.46  0.48  0.51  0.53  0.56  0.05   

คา่ใชจ้า่ยบรหิาร – สว่นของ

เจา้ของ2/ 

(8.70) (8.80) (9.03) (9.27) (9.53) (9.92) (10.06) (0.85)  

EBITDA 207.35  220.00  233.20  247.10  261.74  277.06  293.45  25.28   

คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่าย (22.18) (22.37) (22.57) (22.78) (21.98) (21.15) (20.27) (18.44)  

EBIT 185.17  197.63  210.63  224.32  239.76  255.91  273.19  6.84   

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ          

สนิทรัพยร์วม 1,200.82  1,357.14  1,523.74  1,701.19  1,890.88  2,093.37  2,309.55  2,291.58   

หนีส้นิรวม3/ 63.36  62.52  61.59  60.54  59.38  58.10  56.69  33.33   

สว่นของผูถ้อืหุน้3/ 1,137.47  1,294.61  1,462.15  1,640.65  1,831.50  2,035.27  2,252.86  2,258.25   

 

กระแสเงนิสดของ WV (Free Cash Flow of Firm: FCFF) สรุปไดด้งันี้ 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

WV 2H2564F 2565F1/ 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 

EBITDA (11.86) (5.74) 20.06  35.51  55.76  72.02  90.91  112.72  120.21  

ภาษีเงนิได ้ - - - - - - - (7.17) (19.92) 

คา่ใชจ้า่ยลงทนุ - (0.46) (1.18) (1.43) (1.72) (1.97) (2.25) (2.57) (2.70) 

เงนิทนุหมนุเวยีน 0.63 (0.30) 1.46  1.49  1.56  1.55  1.52  0.02  0.09  

กระแสเงนิสดของกจิการ  

(Free Cash Flow to Firm) 

(11.23) (6.50) 20.34  35.57  55.60  71.60  90.18  103.00  97.68  

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิ

สด (PV of FCFF) 

(10.88) (5.91) 17.34  28.44  41.70  50.38  59.53  63.78  56.74  

หมายเหต:ุ 1/ ใหส้มมตฐิานเปิดใหบ้รกิารในไตรมาสที ่3 ปี 2565 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

WV 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 2578F 2579F 2580F  

EBITDA 127.97  136.16  144.79  153.78  163.52  173.65  184.34  195.60   

ภาษีเงนิได ้ (21.43) (23.02) (24.71) (26.48) (28.40) (30.40) (32.50) (34.72)  

คา่ใชจ้า่ยลงทนุ (2.83) (2.98) (3.13) (3.28) (3.45) (3.62) (3.80) (3.99)  

เงนิทนุหมนุเวยีน 0.09  0.09  0.10  0.10  0.11  0.11  0.11  0.12   

กระแสเงนิสดของกจิการ  

(Free Cash Flow to Firm) 

103.80  110.25  117.05  124.11  131.78  139.75  148.15  157.01   

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิ

สด (PV of FCFF) 

56.56  56.35  56.12  55.83  55.61  55.32  55.01  54.69   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

WV 2581F 2582F 2583F 2584F 2585F 2586F 2587F 2588F  

EBITDA 207.35  220.00  233.20  247.10  261.74  277.06  293.45  25.28   

ภาษีเงนิได ้ (37.03) (39.53) (42.13) (44.86) (47.95) (51.18) (54.64) (1.37)  

คา่ใชจ้า่ยลงทนุ (4.19) (4.40) (4.62) (4.85) 0.00  0.00  0.00  0.00   

เงนิทนุหมนุเวยีน 0.12  0.13  0.13  0.13  0.14  0.14  0.15  (4.71)  

กระแสเงนิสดของกจิการ  

(Free Cash Flow to Firm) 

166.25  176.20  186.58  197.52  213.93  226.02  238.97  19.20   

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิ

สด (PV of FCFF) 

54.33  54.01  53.65  53.28  54.14  53.65  53.22  4.25   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

WV กรณีฐำน (Base Case) 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสด ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 (PV of FCFF) 1,127.14 

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) - 

รวมมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสด (Total PV of FCFF) 1,127.14 

บวก: เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 0.581/ 

หกั: หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 (609.94)1/ 

มลูคำ่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสด – สทุธ ิ 517.78 

มลูคำ่กจิกำรในสดัสว่นรอ้ยละ 40  207.11 

จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด (หุน้) ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 4,500,0002/ 

มลูคำ่ปจัจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (บำทตอ่หุน้)  115.06 

หมายเหต:ุ  

1/ เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด เทา่กบั 0.58 ลา้นบาท และเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร จ านวน 10.03 ลา้นบาท เงนิกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงนิ จ านวน 205.57 ลา้นบาท เงนิกูย้มืจากบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั จ านวน 370.31 ลา้นบาท และหนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ 

จ านวน 24.03 ลา้นบาท จากงบการเงนิภายในของ WV ส าหรับงวดสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2564 

2/ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท  
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จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้จะไดม้ลูคา่หุน้ของ WV เทา่กับ 115.06 บาทตอ่หุน้ มลูคา่กจิการ (Firm 

Equity Value) เทา่กบั 517.78 ลา้นบาท และมูลคา่กจิการในสดัสว่นรอ้ยละ 40 เทา่กบั 207.11 ลา้นบาท 

 

 กำรวเิครำะหค์วำมไวของกระแสเงนิสด (Sensitivity Analysis) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระยังไดท้ าการการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของกระแสเงนิสดของ 

WV ดว้ยการปรับตวัแปรทีส่ าคัญดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ปรับรายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งทีม่ทีัง้หมด (Revenue Per Available Room: RevPAR) เพิม่ขึน้/ลดลงรอ้ยละ 

2.50 ของกรณีฐาน 

(2) ปรับอัตราสว่นลด (WACC) เพิม่ขึน้/ลดลงรอ้ยละ 2.50 จากกรณีฐาน 

 

 สรุปผลการวเิคราะหค์วามไวของกระแสเงนิสด ไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

มลูคำ่กจิกำร WV อตัรำสว่นลด (% p.a.) 

 6.77% 6.60% 6.44% 

ปรับ RevPAR + 2.5% 537.37 561.94 587.18 

ปรับ RevPAR + 0% (กรณีฐาน) 494.06 517.78 542.15 

ปรับ RevPAR – 2.5% 450.75 473.62 497.12 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

มลูคำ่กจิกำร WV ในสดัสว่น 40% อตัรำสว่นลด (% p.a.) 

 6.77% 6.60% 6.44% 

ปรับ RevPAR + 2.5% 214.95 224.78 234.87 

ปรับ RevPAR + 0% (กรณีฐาน) 197.62 207.11 216.86 

ปรับ RevPAR – 2.5% 180.30 189.45 198.85 

(หน่วย: บาทตอ่หุน้) 

มลูคำ่หุน้ WV อตัรำสว่นลด (% p.a.) 

 6.77% 6.60% 6.44% 

ปรับ RevPAR + 2.5% 119.42 124.88 130.48 

ปรับ RevPAR + 0% (กรณีฐาน) 109.79 115.06 120.48 

ปรับ RevPAR – 2.5% 100.17 105.25 110.47 

 

จากผลการวเิคราะหค์วามไวตอ่การเปลีย่นแปลงขา้งตน้ มูลคำ่หุน้ WV อยูใ่นช่วง 100.17 – 130.48 

บำท/หุน้ และมูลคำ่กจิกำร WV อยูใ่นชว่ง 450.75 – 587.18 ลำ้นบำท และมูลคำ่กจิกำรในสดัสว่นรอ้ยละ 

40 เทำ่กบั 180.30 – 234.87 ลำ้นบำท 

 

 วธิมีลูคา่ปัจจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด จะวเิคราะหผ์ลของการด าเนนิการในอดตี ตลอดจนสะทอ้นถงึ

ความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสด และผลการด าเนนิการในอนาคตของ WV ทัง้นี ้ วธิมีลูคา่ปัจจุบนัสทุธขิอง

กระแสเงนิสดเป็นการค านวณกระแสเงนิสดในอนาคตจากประมาณการทางการเงนิ ซึง่ตัง้อยูบ่นสมมตฐิานตา่งๆ ที่

ไดรั้บจาก WV และก าหนดขึน้มาภายใตภ้าวะเศรษฐกจิ และสถานการณ์ปัจจบุนั การเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่กดิขึน้ใน

อนาคต อนัมผีลกระทบตอ่สมมตฐิานดงักลา่วขา้งตน้อยา่งมนัียส าคญั อาจสง่ผลใหผ้ลประกอบการในอนาคตของ 

WV ไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ หรอืท าใหต้วัแปรตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการประเมนิมลูคา่เปลีย่นแปลงไป ดงันัน้ มูลคา่หุน้ที่

ประเมนิไดต้ามวธินีี้ก็จะเปลีย่นแปลงไปดว้ยเชน่กนั  
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6. สรุปควำมเห็นของทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระเกีย่วกบัรำคำหุน้ของ WV และกำรโอนสทิธเิรยีกรอ้งใน

หนีเ้งนิใหกู้ย้มื 

ตารางสรุปเปรยีบเทยีบมลูคา่หุน้ (Firm Equity Value) ของ WV ตามการประเมนิมลูคา่ดว้ยวธิตีา่งๆ บวก

ดว้ยหนีเ้งนิใหกู้ย้มื จะเทา่กบัมูลคา่สนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไปในครัง้นี ้สรุปไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

WV มลูคำ่กจิกำร WV มลูคำ่กจิกำร WV ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 401/  

หนีเ้งนิใหกู้ย้มื2/ รวมมลูคำ่หุน้สำมญัของ 

WV และหนีเ้งนิใหกู้ย้มื  

 (1) (2) = (1) * 40% (3) (2) + (3) 

วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัช ี 101.71 40.68 142.60 183.29 

วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรงุแลว้ 554.53 221.81 142.60 364.42 

วธิมีลูคา่หุน้ตามราคาตลาด n.a. n.a. 142.60 n.a. 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัช ี 146.35 – 170.40 58.54 – 68.16 142.60 201.15 – 210.76 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ n.a. n.a. 142.60 n.a. 

วธิมีลูคา่ปัจจบุันสทุธขิองกระแสเงนิสด 450.75 – 587.18 180.30 – 234.87 142.60 322.90 – 377.48 

หมายเหต:ุ 1/ บรษัิทฯ จะขายหุน้สามญัของ WV จ านวน 1,800,000 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ WV 

 2/ ในการท ารายการครัง้นี ้บรษัิทฯ จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งในเงนิใหกู้ย้มืที ่WV มอียูต่อ่บรษัิทฯ โดยมมีลูคา่รวม 138.45 ลา้นบาท และ

ดอกเบีย้คา้งจา่ย จ านวน 4.15 ลา้นบาท (ค านวณจนถงึวนัที ่29 ธนัวาคม 2564) รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 142.60 ลา้นบาท  

 

 ตารางเปรยีบเทยีบมลูคา่รวมสนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไปในครัง้นี ้ (ประกอบดว้ย หุน้สามัญของ WV ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 40 และเงนิใหกู้ย้มืแก ่WV พรอ้มดอกเบีย้คา้งรับ) เปรยีบเทยีบกบัราคาซือ้ขายสนิทรัพยใ์นครัง้นี ้

WV รวมมลูคำ่หุน้สำมญั

ของ WV และ 

หนีเ้งนิใหกู้ย้มื  

รำคำขำยหุน้สำมญั

ของ WV และ 

หนีเ้งนิใหกู้ย้มื1/ 

รำคำขำยสงูกวำ่ (ต ำ่กวำ่)  

มลูคำ่รวมหุน้สำมญัของ WV  

และหนีเ้งนิใหกู้ย้มื 

 (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) (รอ้ยละ) 

 (1) (2)  (3) = (2) - (1) (3) / (2) 

วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัช ี 183.29 575.00 391.71 68.12 

วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรงุแลว้ 364.42 575.00 210.58 36.62 

วธิมีลูคา่หุน้ตามราคาตลาด n.a. 575.00 n.a. n.a. 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัช ี 201.15 – 210.76 575.00 364.24 – 373.85 63.35 – 65.02 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ n.a. 575.00  n.a. 

วธิมีลูคา่ปัจจบุันสทุธขิองกระแสเงนิสด 322.90 – 377.48 575.00 197.52 – 252.10 34.35 – 43.84 

หมายเหต:ุ 1/ บรษัิทฯ จ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ส าหรบั (ก) หุน้สามญัใน WV จ านวน 1.80 ลา้นหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของจ านวนจดทะเบยีน

และช าระแลว้ของ WV และ (ข) สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูข้อง WV รวมมลูคา่สิง่ตอบแทน 575.00 ลา้นบาท 

 

 จากตารางสรุปขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่มลูคา่รวมกจิการของ WV ทีป่ระเมนิไดโ้ดยใชว้ธิกีารตา่งๆ จะอยูร่ะหวา่ง 

101.71 – 587.18 ลา้นบาท (สดัสว่นรอ้ยละ 100) หรอืมลูคา่หุน้สามัญของ WV ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 เทา่กบั 40.68 

– 234.87 ลา้นบาท และมลูคา่สนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไปในครัง้นี ้อยูใ่นชว่ง 183.29 – 377.48 ลา้นบาท  

 วธิมีลูคา่หุน้ตามบัญชเีป็นวธิทีีส่ะทอ้นถงึผลประกอบการ และฐานะของบรษัิท ณ เวลาใดเวลาหนึง่ โดย

พจิารณาจากผลการด าเนนิงานในอดตี แตว่ธินีีไ้ม่ไดค้ านงึถงึมลูคา่สนิทรัพยท์ีแ่ทจ้รงิ และความสามารถในการท า

ก าไรของ WV ในอนาคต ตลอดจนแนวโนม้ภาวะเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมโดยรวม ดงันัน้ วธินีีจ้งึไม่สะทอ้นถงึมลู

คา่ทีแ่ทจ้รงิของหุน้ของ WV 

สว่นวธิมีูลคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้ เป็นวธิทีีม่กีารปรับปรุงรายการตา่งๆ ใหส้ะทอ้นถงึมลูคา่ตลาดของ

สนิทรัพย ์ ณ ปัจจุบนั มากกวา่วธิมีูลคา่หุน้ตามบญัช ี ซึง่วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้สามารถสะทอ้นถงึราคา
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ตลาดของทรัพยส์นิ รายการขาดทนุทีส่ามารถน ามาลดภาษีไดใ้นอนาคต (Tax Saving from Losses Carried 

Forward) และเหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ ในกรณีนี ้ มกีารปรับปรุงราคาตลาดของทรัพยส์นิ ใหส้ะทอ้น

ราคาตลาดของทรัพยส์นิโดยใชว้ธิกีารประเมนิโดยวธิคีดิจากรายได ้ ซึง่ค านงึถงึความสามารถในการท าก าไรใน

อนาคตของสนิทรัพยแ์ลว้ และใกลเ้คยีงกบัมลูคา่พืน้ฐานของสนิทรัพยท์ีป่ระเมนิโดยวธิตีน้ทนุ 

 วธิมีลูคา่หุน้ตามราคาตลาด ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไมส่ามารถประเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ WV โดยวธิี

มลูคา่หุน้ตามราคาตลาดได ้ เนื่องจาก WV ไม่ไดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ หรอืตลาดรองซือ้ขาย

หลกัทรัพยใ์ดๆ จงึไมม่รีาคาตลาดอา้งองิ  

 วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มูลคา่ตามบญัช ี ใชม้ลูคา่ตามบญัชซีึง่เป็นขอ้มลูในอดตีของ WV มาเปรยีบเทยีบกบั

อตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบัญชขีองบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ หมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ 

จ านวน 12 บรษัิท ซึง่ด าเนนิธรุกจิโรงแรม และหมวดอาหารและเครือ่งดืม่ จ านวน 1 บรษัิท ซึง่มรีายไดห้ลกัจากธรุกจิ

โรงแรม เชน่เดยีวกนักบับรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม บรษัิททีน่ ามาเปรยีบเทยีบมขีนาดใหญก่วา่ WV มาก มเีพยีง 2 บรษัิท

ทีม่ขีนาดสนิทรัพยใ์กลเ้คยีงกนักบั WV ไดแ้ก ่ บรษัิท แมนดารนิโฮเต็ล จ ากดั (มหาชน) (MANRIN) และบรษัิท 

โรงแรม รอยัลออคดิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (ROH) อยา่งไรก็ตาม การเปรยีบเทยีบกับ 2 บรษัิทอาจไมเ่พยีง

พอทีจ่ะสะทอ้นภาวะอตุสาหกรรมโดยรวมของธรุกจิโรงแรม จงึท าใหก้ารใชอ้ตัราสว่นอา้งองิของกลุม่บรษัิททีน่ ามา

เปรยีบเทยีบมาใชใ้นการประเมนิมลูคา่หุน้ของ WV ในครัง้นี ้ อาจไม่สามารถน ามาเป็นเกณฑใ์นการก าหนดมลูคา่หุน้

ทีเ่หมาะสมได ้ ประกอบกับมูลคา่ตามบญัชเีป็นผลการด าเนนิงานในอดตี ไมไ่ดส้ะทอ้นถงึความสามารถในการท า

ก าไรของ WV ในอนาคต  ดงันัน้ การประเมนิมลูคา่หุน้ดว้ยวธินีีอ้าจไม่สะทอ้นถงึมลูคา่ทีเ่หมาะสมของ WV 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ ใชก้ าไรตอ่หุน้ 12 เดอืนยอ้นหลงัสิน้สดุวนัที ่ 30 มถินุายน 2564 ซึง่เป็น

ขอ้มลูในอดตีของ WV มาเปรยีบเทยีบกับอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

หมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ จ านวน 12 บรษัิท ซึง่ด าเนนิธรุกจิโรงแรม และหมวดอาหารและเครือ่งดืม่ 

จ านวน 1 บรษัิท ซึง่มรีายไดห้ลกัจากธรุกจิโรงแรม เชน่เดยีวกนักับบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ

ไมส่ามารถประเมนิมลูคา่หุน้ WV ดว้ยวธินีีไ้ด ้เนือ่งจาก WV มผีลขาดทนุจากการด าเนนิงานในชว่ง 12 เดอืนยอ้นหลัง 

วธิมีลูคา่ปัจจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด จะวเิคราะหผ์ลของการด าเนนิการในอดตี ตลอดจนสะทอ้นถงึ

ความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสด และผลการด าเนนิการในอนาคตของ WV ทัง้นี ้ วธิมีลูคา่ปัจจุบนัสทุธขิอง

กระแสเงนิสดเป็นการค านวณกระแสเงนิสดในอนาคตจากประมาณการทางการเงนิ ซึง่ตัง้อยูบ่นสมมตฐิานตา่งๆ ที่

ไดรั้บจาก WV และก าหนดขึน้มาภายใตภ้าวะเศรษฐกจิ และสถานการณ์ปัจจบุนั การเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่กดิขึน้ใน

อนาคต อนัมผีลกระทบตอ่สมมตฐิานดงักลา่วขา้งตน้อยา่งมนัียส าคญั อาจสง่ผลใหผ้ลประกอบการในอนาคตของ 

WV ไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ หรอืท าใหต้วัแปรตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการประเมนิมลูคา่เปลีย่นแปลงไป ดงันัน้ มูลคา่หุน้ที่

ประเมนิไดต้ามวธินีี้ก็จะเปลีย่นแปลงไปดว้ยเชน่กนั 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ วธิทีีเ่หมาะสมทีส่ดุในการประเมนิมลูคา่หุน้ WV คอื วธิมีลูคา่ตาม

บญัชทีีป่รับปรุงแลว้ และวธิมีูลคา่ปัจจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด เนือ่งจากวธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้สามารถ

สะทอ้นมูลคา่พืน้ฐานของ WV ขณะทีว่ธิมีลูคา่ปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสดสะทอ้นถงึความสามารถในการท าก าไร

ในอนาคตของ WV โดยมลูคา่ยุตธิรรม (Fair Value) ของสนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไปในครัง้นีเ้ทา่กับ 322.90 – 377.48 

ลา้นบาท (มลูคา่หุน้ WV ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 และหนีเ้งนิใหกู้ย้มื) ซึง่ต า่กวา่ราคาขายสนิทรัพยจ์ านวน 197.52 – 

252.10 ลา้นบาท หรอืต า่กวา่รอ้ยละ 34.35 – 43.84 ของราคาขายสนิทรัพย ์

ดงัน ัน้ รำคำขำยหุน้สำมญัของ WV และหนีเ้งนิใหกู้ย้มืทีร่ำคำรวม 575.00 ลำ้นบำท เป็นรำคำที่

เหมำะสม เนือ่งจำกสงูกวำ่มูลคำ่ยตุธิรรมของมูลคำ่หุน้ WV และหนีเ้งนิใหกู้ย้มื  
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สว่นที ่4: สรุปควำมเห็นของทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระ เกีย่วกบัรำยกำรจ ำหนำ่ยไปสนิทรพัย ์

 

โปรดดสูรุปความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใน “บทสรุปผูบ้รหิำร (Executive Summary)” 

หนา้ที ่8 ของรายงานฉบับนี้ 

 

อยา่งไรก็ตาม ผูถ้อืหุน้ควรจะศกึษาขอ้มลูในเอกสารตา่งๆ ทีแ่นบมากบัหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ 

เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาในการตดัสนิใจส าหรับการลงมต ิ ซึง่การพจิารณาอนุมัตริายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์

ดงักลา่ว ขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิและการตัดสนิใจของผูถ้อืหุน้เป็นส าคัญ 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ไดพ้จิารณาใหค้วามเห็นกรณีขา้งตน้ดว้ยความรอบคอบตามมาตราฐานวชิาชพี โดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้เป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

 ขอแสดงความนับถอื 

 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

 บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั 

 

 

 

 

 (นายพัชร เนตรสวุรรณ) 

 กรรมการบรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 (นายพัชร เนตรสวุรรณ) 

 ผูค้วบคมุการปฏบิตังิาน 
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เอกสารแนบ 1 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการด าเนนิงานของ 

บรษิทั เว็ลธ ์เวนเจอรส์ จ ากดั 

 

1. ขอ้มูลเบือ้งตน้ 

ชือ่บรษัิท : บรษัิท เว็ลธ ์เวนเจอรส์ จ ากดั (“WV”) 

  Wealth Ventures Co., Ltd. 

ธรุกจิหลัก : ธรุกจิโรงแรม 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ : 1599 ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่แขวงมักกะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 

ทนุจดทะเบยีน : 450,000,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญ 4,500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

ทนุทีช่ าระแลว้ : 450,000,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามัญ 4,500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 ประวตัคิวามเป็นมา 

บรษัิท เว็ลธ ์เวนเจอรส์ จ ากดั (“WV”) จดทะเบยีนจัดตัง้เมือ่วันที ่19 กมุภาพันธ ์2553 ในนามบรษัิท แอล

ท ีเพ็นทาเคลิ จ ากดั ดว้ยทนุจดทะเบยีนเริม่ตน้ 1 ลา้นบาท โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประกอบธุรกจิโรงแรม รสีอรท์และ

หอ้งชดุ โดยไดเ้ขา้ท าสญัญาเชา่ทีด่นิกับการรถไฟแหง่ประเทศไทยโดยมรีะยะเวลาเชา่ 28 ปี เพือ่กอ่สรา้งโรงแรม

ภายใตช้ือ่ “โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั”  ณ วนัที ่1 ตลุาคม 2564 อายสุญัญาเชา่คงเหลอื 23 ปี 4 เดอืน 

 WV มกีารเปลีย่นชือ่บรษัิท 2 ครัง้ โดยในปี 2554 ไดเ้ปลีย่นชือ่บรษัิทเป็น บรษัิท อเูบอะ จ ากดั และในปี 

2556  ไดเ้ปลีย่นชือ่บรษัิทเป็นบรษัิท เว็ลธ ์เวนเจอรส์ จ ากดั และมกีารเพิม่ทนุจดทะเบยีน 3 ครัง้ ดงันี ้ครัง้ที ่1 เพิม่

ทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้เป็น 10 ลา้นบาทในปี 2553 ครัง้ที ่2 เพิม่ทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้เป็น 350 ลา้น

บาทในปี 2556 และครัง้ที ่3 เพิม่ทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้เป็น 450 ลา้นบาทในปี 2558 

WV ไดรั้บใบอนุญาตส าหรับการด าเนนิการประกอบกจิการโรงแรม เลขที ่35/2560 (แบบ ร.ร. 2) เมือ่วนัที ่

7 เมษายน 2560 เป็นระยะเวลา 5 ปี สิน้สดุวนัที ่6 เมษายน 2565 โดยระบชุือ่โรงแรมภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

คอื “โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั” และ “Mercure Bangkok Makkasan Hotel” และ WV ไดรั้บบัตรสง่เสรมิ

การลงทนุ (BOI Certificate) เลขที ่ 1449/2557 จากส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ เมือ่วนัที ่ 11 

เมษายน 2557 โดยเริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี 2554 และเปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่นัที ่30 เมษายน 2560 เป็นตน้มา 

บรษัิทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุในหุน้สามัญของ WV เมือ่วนัที ่29 ธันวาคม 2563 จ านวน 1,800,000 หุน้ มลูคา่ที่

ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ WV 

 

2.2 รายละเอยีดของโรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มกักะสนั 

โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว อาคารขนาด 25 ชัน้ ตัง้อยูใ่นท าเลในใจ

กลางกรุงเทพ สามารถเดนิทางไปยังสถานรีถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ลงิก ์ และรถไฟฟ้าใตต้นิ MRT สถานเีพชรบรุ ี ได ้

สะดวก  มพีืน้ทีใ่ชส้อยรวมประมาณ 17,293 ตารางเมตร โดยมหีอ้งพักใหบ้รกิารทัง้หมด 180 หอ้ง ประกอบดว้ย หอ้ง

สพุเีรยี 158 หอ้ง หอ้งเอ็กเซกควิทฟี 18 หอ้ง และหอ้งเอ็กเซกควิทฟีสวทีอกี 4 หอ้ง และมหีอ้งประชมุจ านวน 3 

หอ้ง ส าหรับรองรับการประชมุทางธรุกจิและกจิกรรมตา่งๆ ประกอบดว้ย หอ้งประชมุขนาด 50 ตารางเมตร จ านวน 2 

หอ้ง และขนาด 155 ตารางเมตร จ านวน 1 หอ้ง 
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นอกจากนี ้โรงแรมยังมหีอ้งอาหาร 3 แหง่ ไดแ้ก ่(1) เดอะ สเตชัน่ (The Station) ซึง่เปิดใหบ้รกิารตลอด

วนั (2) เอ็ม ไวน์ เลาจน ์(M Wine Lounge) ซึง่มไีวน ์ค็อกเทล และอาหารใหเ้ลอืกมากมาย และ (3) เดอะ พูล บาร ์

(The Pool Bar) ทีอ่ยู่ทา่มกลางสวนทีเ่ขยีวชอุม่และทวิทศันข์องใจกลางเมอืงกรุงเทพ 

ทัง้นี ้โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั ใหบ้รกิารภายใตม้าตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety 

& Health Administration) และบรหิารจัดการโดย บรษัิท AAPC (Thailand) Limited ซึง่เป็นเครอืขา่ยของกลุม่ 

Accor ทีบ่รหิารงานโรงแรมชัน้น าในระดบัสากลกวา่ 35 แบรนด ์รวมทัง้แบรนดเ์มอรเ์คยีว (Mercure) ดว้ย 

 

3. คณะกรรมการบรษิทั 

รายชือ่คณะกรรมการบรษัิทของ WV ณ วนัที ่10 สงิหาคม 2564 จ านวน 5 คน ดงันี้ 

รายชือ่ ต าแหนง่ 

1. นายชยัรัตน ์ขวญัปัญญา กรรมการ 

2. นายโรบนิ แบเลเว็ลด ์ กรรมการ 

3. นายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์ กรรมการ 

4. นายกฤษฎา พฤตภิัทร กรรมการ 

5. นายกศุล สงัขนันท ์ กรรมการ 

ทีม่า: หนังสอืรบัรองของ WV 

หมายเหต:ุ กรรมการผูม้อี านาจลงนามไดแ้ก ่นายชยัรัตน ์ขวญัปัญญา นายโรบนิ แบเลเว็ลด ์หรอื นายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์กรรมการสองคนลง

ลายมอืชือ่และประทบัตราส าคญัของบรษัิท หรอื นายกฤษฎา พฤตภิทัร หรอื นายกศุล สงัขนันท ์ลงลายมอืชือ่รว่มกบั นายชยัรัตน ์ขวญัปัญญา 

นายโรบนิ แบเลเว็ลด ์หรอื นายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

กรรมการล าดบัที ่1, 2 และ 3 เป็นกรรมการตวัแทนจากผูถ้อืหุน้กลุม่ ก. สว่นกรรมการล าดบัที ่4 และ 5 เป็นกรรมการตวัแทนจากบรษัิทฯ 

 

4. โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 

ณ วนัที ่10 สงิหาคม 2564 WV มทีนุจดทะเบยีนและทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 450,000,000 บาท แบง่เป็น

หุน้สามัญ 4,500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยมรีายละเอยีดผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

1. บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  (ผูถ้อืหุน้กลุม่ ข.) 1,800,000 40.00 

2. นายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์ (ผูถ้อืหุน้กลุม่ ก.) 1,556,330 34.58 

3 นายธเนศ พานชิชวีะ  (ผูถ้อืหุน้กลุม่ ก.) 700,000 15.56 

4. นายสเุทพ ศรอินิทราวานชิ  (ผูถ้อืหุน้กลุม่ ก.) 443,670 9.86 

 รวม 4,500,000 100.00 

ทีม่า: บญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ของ WV (บอจ. 5) 

 

5. สรุปขอ้มูลทางการเงนิ 

 งบแสดงฐานะการเงนิของ WV ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 มรีายละเอยีด

ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิ  

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

31 ธ.ค. 2561  

ตรวจสอบแลว้1/ 

31 ธ.ค. 2562 

ตรวจสอบแลว้1/ 

31 ธ.ค. 2563 

ตรวจสอบแลว้1/ 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน    

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 35.84 18.62 1.03 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ 11.13 10.09 8.98 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 2.60 1.73 1.13 

สนิคา้คงเหลอื 1.71 1.81 0.54 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 50.33 44.93 43.11 
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งบแสดงฐานะการเงนิ  

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

31 ธ.ค. 2561  

ตรวจสอบแลว้1/ 

31 ธ.ค. 2562 

ตรวจสอบแลว้1/ 

31 ธ.ค. 2563 

ตรวจสอบแลว้1/ 

 รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 101.61 77.18 54.79 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน    

อาคารและอปุกรณ ์– สทุธ ิ 775.90 732.10 691.16 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน – สทุธ ิ 8.48 8.03 7.25 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 1.59 1.57  1.57 

 รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 785.97 741.70 699.98 

 รวมสนิทรพัย ์ 887.58 818.88 754.78 

หนีส้นิหมนุเวยีน    

เงนิกูเ้บกิเกนิบญัช ี 9.99 9.65 9.99 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระในหนึง่ปี 26.51 8.60 - 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 6.66 6.41 5.66 

เชค็จา่ยลว่งหนา้ - 3.83 - 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 19.22 17.05 25.73 

 รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 62.38 45.54 41.38 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน    

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 197.84 191.53 211.53 

เงนิกูย้มืจากบคุคลเกีย่วขอ้ง 355.13 346.13 349.44 

 รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 552.97 537.66 560.97 

 รวมหนีส้นิ 615.35 583.20 602.35 

สว่นของผูถ้อืหุน้    

ทนุจดทะเบยีน  

(4,500,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท) 

450.00 450.00 450.00 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้  

(4,500,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท) 

450.00 450.00 450.00 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (177.77) (214.32) (297.57) 

 รวมสว่นของผูถ้อืหุน้  272.23 235.68 152.43 

 รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 887.58 818.88 754.78 

 

 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563  

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

ปี 2561 

ตรวจสอบแลว้1/ 

ปี 2562  

ตรวจสอบแลว้1/ 

ปี 2563 

ยงัไมต่รวจสอบ2/ 

รายไดค้า่บรกิาร 130.77 135.15 23.77 

รายไดอ้ืน่ 0.53 0.15 0.51 

รวมรายได ้ 131.30 135.30 24.28 

ตน้ทนุการบรกิาร (88.30) (87.18) (52.62) 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (9.95) (11.42) (3.01) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (58.98) (58.91) (29.14) 

รวมคา่ใชจ้า่ย (157.23) (157.51) (84.77) 

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได ้ (25.93) (22.21) (60.49) 

ตน้ทนุทางการเงนิ (14.23) (14.34) (23.19) 

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ (40.16) (36.55) (83.68) 

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ - - - 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธสิ าหรบัปี (40.16) (36.55) (83.68) 
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หมายเหต:ุ 1/ งบการเงนิ ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีับอนุญาต นางสาวศภุร จฑุาประทปี ซึง่

เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่มไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  

 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานและฐานะทางการเงนิของ WV 

ผลการด าเนนิงาน 

รายได ้

 รายไดข้อง WV ประกอบดว้ย รายไดค้า่บรกิารซึง่เป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ 

มักกะสนั และรายไดอ้ืน่ ไดแ้ก ่รายไดค้า่เชา่ ดอกเบีย้รับ ฯลฯ 

 ปี 2561 WV มรีายไดร้วม 131.30  ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการบรกิาร 130.77 ลา้นบาท และ

รายไดอ้ืน่ 0.53 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ากการบรกิารเพิม่ขึน้จากปี 2560 คดิเป็นรอ้ยละ 59.51 เนือ่งจากรายไดข้อง

ปี 2561 เป็นการรับรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารเต็มปี โดยมอีัตราการเขา้พักเฉลีย่เทา่กับรอ้ยละ 81.75 ในขณะทีปี่ 

2560 เป็นปีแรกของการเปิดใหบ้รกิารซึง่รับรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารเพยีง 8 เดอืน ซึง่มอีัตราการเขา้พักเฉลีย่และ

ราคาหอ้งพักเฉลีย่ (Average Room Rate) ทีต่ า่กวา่ปี 2561 

ปี 2562 WV มรีายไดร้วม 135.30 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดค้า่บรกิาร 135.15 ลา้นบาท และรายได ้

อืน่ 0.15 ลา้นบาท รายไดจ้ากการบรกิารทีเ่พิม่ขึน้มาจากการเพิม่ขึน้ของอัตราการเขา้พักเฉลีย่จากรอ้ยละ 81.75 ใน

ปี 2561 เป็นรอ้ยละ 83.44 ในปี 2562 สว่นราคาหอ้งพักเฉลีย่เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยประมาณรอ้ยละ 0.52 

ตัง้แตต่น้ปี 2563 เกดิการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) สง่ผลใหภ้าครัฐออกมาตรการปิด

สถานทีต่า่งๆ เชน่ สถานศกึษา สถานบนัเทงิ และงดจัดกจิกรรมประชมุ สมัมนา ปิดหา้งสรรพสนิคา้และตลาด รวมถงึ

ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉนิ ประกาศเคอรฟิ์ว และหา้มนักทอ่งเทีย่วเดนิทางเขา้ประเทศตัง้แตว่นัที ่3 เมษายน 2563 เป็น

ตน้มา เพือ่ควบคมุการแพร่ระบาดของ COVID-19 WV จงึปิดการใหบ้รกิารโรงแรมเป็นการชัว่คราวตัง้แตเ่ดอืน

เมษายน 2563 สง่ผลให ้ WV มรีายไดค้า่บรกิารจ านวน 23.77 ลา้นบาท ซึง่เกอืบทัง้หมดเป็นรายไดจ้ากการเปิด

ใหบ้รกิารโรงแรมในไตรมาส 1 ปี 2563 โดยรายไดค้า่บรกิารลดลงจากปี 2562 จ านวน 111.38 ลา้นบาท คดิเป็น

รอ้ยละ 82.41 นอกจากนี ้WV มรีายไดอ้ืน่อกี 0.51 ลา้นบาท สง่ผลใหม้รีายไดร้วม 24.28 ลา้นบาท 

 

ตน้ทนุการบรกิาร 

 ตน้ทนุการบรกิารในธรุกจิโรงแรมประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยพนักงานในสว่นของการใหบ้รกิาร คา่ไฟฟ้า 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่ซักรดีและคา่วัสดสุ ิน้เปลอืงของโรงแรมและตน้ทนุอืน่ๆ 

 ในปี 2561 WV มตีน้ทนุการบรกิารจ านวน 88.30 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 67.52 ของรายไดค้า่บรกิาร โดย 

เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 18.86 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 27.16 

ในปี 2562 WV มตีน้ทนุการบรกิารจ านวน 87.18 ลา้นบาท คอ่นขา้งคงทีเ่มือ่เทยีบกับปี 2561 ทีม่ตีน้ทนุ

การบรกิารเทา่กับ 88.30 ลา้นบาท  

 ส าหรับปี 2563 ตน้ทนุการบรกิารเทา่กบั 52.62 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 34.56 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 39.64 เป็นผลจากนโยบายการควบคมุตน้ทนุการใหบ้รกิารเพือ่ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้

ไวรัส COVID-19 ประกอบกับ WV เปิดใหบ้รกิารอย่างเต็มรูปแบบถงึเดอืนมนีาคม 2563 เทา่นัน้ และปิดการ

ใหบ้รกิารโรงแรมเป็นการชัว่คราวตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2563 เป็นตน้มา จงึท าใหต้น้ทนุบรกิารลดลง 

 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

 ในปี 2561 WV มคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารจ านวน 68.93 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 52.50 ของรายได ้

รวม โดยคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วลดลงรอ้ยละ 19.24 จากปี 2560 เนือ่งจาก WV ไมต่อ้งบนัทกึบัญชหีนีส้ญู 
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 ในปี 2562 WV มคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารจ านวน 70.33 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2561 จ านวน 1.40

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2 เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยในการขายเป็นส าคญั 

 ส าหรับปี 2563 WV มคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารจ านวน 32.15 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่นจ านวน 

38.18 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 54.30 จากการทีโ่รงแรมปิดการใหบ้รกิารชัว่คราวตัง้แตเ่ดอืนเมษายนถงึธันวาคม จงึ

มนีโยบายลดคา่ใชจ้่าย โดยลดจ านวนวนัท างานตอ่เดอืนของพนักงานลงประมาณรอ้ยละ 50 ท าใหค้า่ใชจ้า่ย

เงนิเดอืนพนักงานลดลงรอ้ยละ 50 เชน่กนั ในขณะเดยีวกนัก็มพีนักงานลาออกไปประมาณรอ้ยละ 40 ของพนักงาน

ปกต ิโดยที ่WV ไม่ไดรั้บพนักงานเพิม่ 

 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ

 ในปี 2561 WV มขีาดทนุสทุธจิ านวน (40.16) ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 รอ้ยละ 52.92 เป็นผลจากการ

เพิม่ขึน้ของรายไดค้า่บรกิาร ในขณะทีค่า่ใชจ้่ายในการบรหิารลดลง 

ส าหรับปี 2562 WV มขีาดทนุสทุธเิทา่กบั (36.55) ลา้นบาท คดิเป็นอัตราขาดทนุสทุธริอ้ยละ (27.01) ต า่

กวา่ปี 2561 ทีม่อีัตราขาดทนุสทุธริอ้ยละ (30.59) เนือ่งจากรายไดจ้ากการบรกิารของปี 2562 สงูกวา่ปี 2561 

ประมาณ 4.39 ลา้นบาท ในขณะทีค่า่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิม่ขึน้ 1.39 ลา้นบาท 

 ส าหรับปี 2563 WV มผีลขาดทนุสทุธจิ านวน (83.68) ลา้นบาท ขาดทนุมากกวา่ปี 2562 ถงึ 47.13 ลา้น

บาท สาเหตหุลักมาจากการทีร่ายไดจ้ากการบรกิารลดลงมาก เนือ่งจากโรงแรมปิดการใหบ้รกิารชัว่คราวตัง้แตไ่ตร

มาสที ่2 ปี 2563 เป็นตน้มา จากการระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 และตน้ทนุทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ 

 

ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย ์

 สนิทรัพยร์วมของ WV ลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง โดยในปี 2562 สนิทรัพยร์วมเทา่กับ 818.88 ลา้นบาท ลดลง

จากปี 2561 จ านวน 68.70 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 7.74  และในปี 2563 สนิทรัพยร์วมลดลงจากปี 2562 จ านวน 

64.10 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 7.83 เป็น 754.78 ลา้นบาท โดยสนิทรัพยร์ายการหลักทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่ง

มนัียส าคญั ไดแ้ก ่อาคารและอปุกรณ์ และเงนิสด 

 ในปี 2562 อาคารและอปุกรณ์ลดลง 43.80 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 5.65 จากปีกอ่น สว่นในปี 

2563 อาคารและอปุกรณ์ลดลง 40.94 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 5.59 จากปีกอ่น เนือ่งจากมกีารตดั

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 

 ในปี 2562 - 2563 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลงจ านวน 17.22 ลา้นบาท และ 17.59 ลา้น

บาท จากปีกอ่น ตามล าดับ ซึง่ลดลงรอ้ยละ 48.05 และ รอ้ยละ 94.47 จากปีกอ่น ตามล าดับ 

 

หนีส้นิ 

 ในปี 2562 หนีส้นิรวมของ WV เทา่กับ 583.2 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 เป็นจ านวน 32.15 ลา้นบาท 

เนือ่งจากการลดลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 24.22 ลา้นบาท จากการช าระคนืเงนิกูย้มืตาม

ตารางการช าระหนี ้

 ในปี 2563 หนี้สนิรวมของ WV เทา่กับ 602.35 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2562 จ านวน 19.15 ลา้นบาท 

เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืจากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ในสว่นของดอกเบีย้คา้งจ่าย และเงนิกู ้

ยมืจากสถาบนัการเงนิ โดยระหวา่งปี 2563 WV ไดช้ าระเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิจ านวน 8.60 ลา้นบาท และไดรั้บ
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อนุมัตวิงเงนิกูร้ะยะยาวเพิม่จ านวน 20.00 ลา้นบาท เพือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนส าหรับเสรมิสภาพคลอ่งจากผลกระทบ

จากการระบาดของเชือ่ไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 สว่นของผูถ้อืหุน้ของ WV ลดลงอยา่งตอ่เนือ่งจาก 272.23 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 235.68 ลา้นบาท ใน

ปี 2562 และเป็น 152.43 ลา้นบาท ในปี 2563 เนือ่งจาก WV มผีลการด าเนนิขาดทนุตลอดระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปี 2563 ที ่WV ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และ

โรงแรมปิดใหบ้รกิารหอ้งพักตัง้แตช่ว่งไตรมาสที ่2 ถงึไตรมาสที ่4 ของปี 2563 สง่ผลใหม้ผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ 
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สารสนเทศของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
เรื่องการจาํหนายไปซึ่งสินทรัพย สําหรับหุนสามัญและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกู 

ของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 11/2564 เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 และไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาทําสัญญาซ้ือขายหุน 
และสิทธิเรียกรองในหน้ีเงินกู ระหวางบริษัทฯ ในฐานะผูขาย และ นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด ในฐานะผูซื้อ (“สัญญาซื้อ
ขายหุนและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกู”) สําหรับการขาย (ก) หุนสามัญในบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด (“บริษัท
เปาหมาย”) จํานวนท้ังส้ิน 1,800,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของจํานวนหุนทั้งหมดในบริษัทเปาหมาย และ (ข) 
สิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของบริษัทเปาหมาย ตามสัญญากูยืมเงิน ระหวางบริษัทเปาหมาย (ในฐานะผูกู) และบริษัท 
Cleveland Universe Limited (ในฐานะผูใหกู) ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (รวมท้ังที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) และสัญญา
โอนสิทธิเรียกรอง บริษัท Cleveland Universe Limited (ในฐานะผูโอนสิทธิ) และ บริษัทฯ (ในฐานะผูรับโอนสิทธิ) ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2563 สําหรับการโอนสิทธิเรียกรองตามหนี้เงินกูตามสัญญากูยืมเงิน ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 ขางตน 
(“สัญญากูยืมเงินของบริษัทเปาหมาย”) ซึ่งการโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญากูยืมเงินของบริษัทเปาหมายนั้น สืบ
เน่ืองมาจากธุรกรรมการไดมาซึ่งสินทรัพยสําหรับหุนสามัญและสิทธิเรียกรองในหน้ีเงินกูของบริษัทเปาหมายที่ไดรับอนุมัติ
จากมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ระหวางบริษัทฯ ในฐานะผูซื้อ และ บริษัท 
Cleveland Universe Limited ในฐานะผูขาย ทั้งนี้ หลังจากการซื้อหุนและรับโอนสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูมาจากผูขายเดิม
นั้น บริษัทฯ และบริษัทเปาหมายไมไดเขาทําสัญญากูยืมเงินเพิ่มเติมอีก 

การเขาทํารายการดังกลาวเปนรายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
20/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน (รวมท้ังท่ีมี
การแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547 (รวมท้ังที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศเรื่อง
การไดมาหรือจําหนายไป”) โดยเม่ือพิจารณาขนาดรายการดังกลาวมีขนาดของรายการสูงสุดเทากับรอยละ 67.60 ของ
มูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทฯ โดยคํานวณตามงบการเงินที่สอบทานแลวของบริษัทฯ สําหรับไตรมาส 2/2564 ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2564 และหากนับรวมขนาดรายการท่ีเกิดขึ้นในระหวาง 6 เดือนกอนวันที่มีการตกลงเขาทํารายการในคร้ังนี้ 
ไดแก 11.18 จะทําใหขนาดรายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทฯ มีขนาดรายการรวมจะเทากับรอยละ 78.78 ตาม
เกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน เปรียบเทียบกับสินทรัพยรวมของบริษัทฯ ซึ่งจัดเปนรายการประเภทท่ี 1 ที่มีขนาดรายการ
เทากับหรือสูงกวารอยละ 50 แตตํ่ากวารอยละ 100 ตามประกาศเร่ืองการไดมาหรือจําหนายไป  

ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีหนาที่แตงต้ังท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นเก่ียวกับรายการจําหนายไปซ่ึง
สินทรัพยตอผูถือหุนของบริษัทฯ พรอมทั้งเปดเผยสารสนเทศเก่ียวกับรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และดําเนินการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเขาทํา
รายการดังกลาว ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 

นอกจากนี้ การเขาทํารายการดังกลาวขางตน ไมจัดเปนการเขาทํารายการระหวางบริษัทฯ และบุคคลที่เก่ียวโยงกัน
กับบริษัทฯ ดังนั้น จึงไมถือเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน (รวมท้ังที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
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ประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่
มีการแกไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ สารสนเทศของการเขาทํารายการดังกลาว มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สารสนเทศที่เปดเผยตามบัญชี (1) 

1.1 วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 

บริษัทฯ จะเขาทํารายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย ภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน
คร้ังที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 รวมถึงภายหลังจากท่ีเง่ือนไขบังคับกอน
ตาง ๆ ที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายหุนและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกู สําเร็จครบถวนหรือไดรับการยกเวน ตาม
รายละเอียดที่ระบุในขอ 3.1 ดานลาง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาจะสามารถเขาทํารายการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 
ธันวาคม 2564 

1.2 คูกรณีที่เกี่ยวของ และความสัมพันธกับบริษัทฯ 

ผูซื้อ: นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด 

ผูขาย: บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด )มหาชน(  

ความสัมพันธ: นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด เปนผูถือหุนจํานวน 10,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.01 ของ
หุนที่ออกและเรียกชําระแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือวาไมมีความเก่ียวโยงหรือเก่ียวของ
กันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ
ในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

หมายเหตุ : 1/ ขอมูลจากการปดสมุดทะเบียนผูถือหุน (XM) ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 จากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2564 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการในคร้ังนี้ 
และจากขอมูลนี้นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด จะเปนผูถือหุนที่มีสวนไดสวนเสีย จึงไมมีสิทธิออกเสียงสําหรับการพิจารณาวาระน้ี  

1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และประเภท และขนาดของรายการ 

1.3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทฯ จะเขาทําสัญญาดังตอไปนี้กับผูซื้อ 

(ก) สัญญาซื้อขายหุนและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกู เพื่อขายและโอนหุนสามัญของบริษัทเปาหมาย จํานวนรอยละ 
40 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทเปาหมาย และสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของบริษัทเปาหมาย ตามสัญญา
กูยืมเงินของบริษัทเปาหมายใหแกผูซื้อ  

(ข) เม่ือมีการซื้อขายหุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยูใหแกผูซื้อแลว บริษัทฯ จึงมีความประสงคจะลดภาระผูกพันที่มีอยู
กับบริษัทเปาหมาย บริษัทฯ จึงไดกําหนดเปนเงื่อนไขและขอตกลงการซ้ือขายหุนในคร้ังนี้วา ผูซื้อจะตองรับซื้อ
สิทธิเรียกรองในหน้ีเงินกูตามสัญญากูยืมเงินของบริษัทเปาหมายไปพรอมกันดวย เนื่องจากเม่ือมีการซ้ือขาย
หุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยูใหแกผูซื้อ และบริษัทฯ ขาดจากการเปนผูถือหุนในบริษัทเปาหมายแลว บริษัทฯ ไม
มีความประสงคจะมีภาระผูกพันใด ๆ กับบริษัทเปาหมายอีกตอไป บริษัทฯ จึงไดกําหนดเปนเงื่อนไขและ
ขอตกลงการซื้อขายหุนในคร้ังน้ีวา ผูซื้อจะตองรับซ้ือสิทธิเรียกรองในหน้ีเงินกูตามสัญญากูยืมเงินของบริษัท
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เปาหมายไปพรอมกันดวย ดังนั้น เม่ือธุรกรรมการจําหนายไปซึ่งทรัพยสินนี้เสร็จสมบูรณ บริษัทฯ จะยุติการเปน
ผูถือหุนและผูใหกูในบริษัทเปาหมาย 

(ค) อยางไรก็ดี หากไมมีการซ้ือขายทรัพยสินเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564 มีมติไม
อนุมัติใหบริษัทฯ ทํารายการจําหนายไปรายการนี้และเงื่อนไขบังคับกอนไมบรรลุผลสําเร็จ คูสัญญาทั้งสองฝาย
ตกลงจะเลิกสัญญาซ้ือขายหุนและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูตอไป 

 สรุปสาระสําคัญของสัญญาซ้ือขายหุนและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกู ดังนี้ 

เร่ือง ข้อตกลง 
1. ทรัพยสินที่ซื้อขาย  
 (Sale Assets) 

(ก) หุนสามัญจํานวนท้ังส้ิน 1,800,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของจํานวนหุน
ทั้งหมดในบริษัทเปาหมาย มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 

(ข) สิทธิเรียกรองในหนี้ของเงินกูในบริษัทเปาหมาย ตามสัญญากูยืมเงินของบริษัท
เปาหมาย 

2. ราคาซื้อขาย
ทรัพยสินและวิธีการ
ชําระเงิน 
(Consideration and 
Payment) 
 

ราคาซื้อขายทรัพยสิน เปนเงินจํานวนท้ังส้ินประมาณ 575,000,000.00 บาท  
(ก) ราคาหุนที่ซื้อขาย เปนจํานวนเงินทั้งส้ินประมาณ 432,395,882.30 บาท 
(ข) ราคาสิทธิเรียกรองในหน้ีเงินกูยืมจํานวน 138,450,599.71 บาท พรอมดอกเบี้ย

คางจายประมาณ 4,153,517.99 บาท (คํานวณจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564) 
รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ินประมาณ 142,604,117.70 บาท ซึ่งเทากับมูลคาหนี้เงิน
กูยืมคงคางในสวนของสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูยืม 

โดยที่ บริษัทฯ จะไดรับชําระเงินราคาซ้ือขายทรัพยสินทั้งจํานวน ณ วันท่ีทําการซ้ือ
ขายเสร็จสมบูรณ 

3. วันทําการซือ้ขาย
เสร็จสมบูรณ 
(Completion Date) 

เม่ือเงื่อนไขบังคับกอนครบถวน ทั้งน้ี คูสัญญาคาดการณวา ธุรกรรมจะแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือวันอื่นใดที่คูสัญญาจะตกลงกัน 

4. เงื่อนไขบังคับกอน 
(Condition Precedent) 

1. บริษัทฯ ตองได รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564 ของ
บริษัทฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการซื้อขาย และโอนทรัพยสินตาม
สัญญาซ้ือขายหุนและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกู และ/หรือดําเนินการอื่นใดภายใต
สัญญาซื้อขายหุนและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกู 

2. บริษัทเปาหมายตองไดรับความยินยอมจากธนาคารออมสิน เนื่องจากจะมีการ
เปล่ียนแปลงผูถือหุนของบริษัทเปาหมาย ตามที่ระบุในสัญญากูยืมเงินระหวาง
บริษัทเปาหมาย (ในฐานะผูกู) และธนาคารออมสิน (ในฐานะผูใหกู) (ก) ฉบับลง
วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2559 สําหรับจํานวนเงิน 220,000,000 บาท (ข) ฉบับลง
วันท่ี 27 สิงหาคม 2561 สําหรับจํานวนเงิน 32,000,000 บาท และ (ค) ฉบับลง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สําหรับจํานวนเงิน 20,000,000 บาท โดยธนาคารออม
สิน จะใชระยะเวลาไมนอยกวา 60 วัน ในการพิจารณาใหความยินยอมดังกลาว 
ทั้งนี้ บริษัทเปาหมายไดย่ืนเอกสารขอความยินยอมจากธนาคารออมสินแลวเม่ือ
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ซึ่งธนาคารออมสินอยูระหวางการพิจารณาและคาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 
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เร่ือง ข้อตกลง 
5. ขอตกลงกระทําการ 
(Undertakings) 

1. ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ บริษัทฯ และผูซื้อ ตกลงจะดําเนินการรวมกันสง
หนังสือแจงบริษัทเปาหมาย เร่ือง บริษัทฯ ยุติการเปนคูสัญญาของสัญญา
ระหวางผูถือหุน ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 ระหวาง นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด 
นายสุเทพ ศรีอินทราวานิช นายธเนศ พานิชชีวะ และบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  

6. สิทธิเรียกรอง
คาเสียหายในกรณีที่
บริษัทฯ ผิดคํารับรอง 
(Warranty Claim and 
Limitation of Liability) 

หากบริษัทฯ ผิดคํารับรอง (ซึ่งเปนคํารับรองตามมาตรฐานทั่วไปที่คูสัญญาตกลง
ระหวางกัน สําหรับการซื้อขายหุน เชน เร่ืองการมีอํานาจในการเขาทําธุรกรรมการซื้อ
ขายทรัพยสิน ความถูกตองของเอกสารที่เก่ียวของกับธุรกรรมการซ้ือขายทรัพยสิน 
และการท่ีผูขายมีกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยสินท่ีซื้อขายอยางถูกตองตามกฎหมาย เปน
ตน) อันเปนเหตุใหบริษัทเปาหมายเกิดความเสียหาย ผูซื้อสามารถมีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายจากบริษัทฯ โดยรายละเอียดคํารับรองจะปรากฏในสัญญาซ้ือขายหุนและ
สิทธิเรียกรองในหนี้ระหวางบริษัทฯ และผูซื้อ โดยระยะเวลาและมูลคาความรับผิด ใน
กรณีที่บริษัทฯ ผิดคํารับรอง เปนดังนี้ 

1. ภายใน 5 ป นับต้ังแตการโอนหุนท่ีซื้อขายคร้ังแรก ภายใตสัญญาซ้ือขายหุนลง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ระหวางบริษัทฯ (ในฐานะผูซื้อ) และบริษัท Cleveland 
Universe Limited (ในฐานะผูขาย) (“สัญญาซื้อขายหุนเดิม”) กลาวคือ ภายใน
วันที่ 18 ตุลาคม 2568 สําหรับเร่ืองภาษี  

2. ภายใน 2 ป นับต้ังแตการโอนหุนที่ซื้อขายคร้ังแรก ภายใตสัญญาซื้อขายหุนเดิม
กลาวคือ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สําหรับเร่ืองอื่น ๆ ที่ไมใชภาษี 

3. มูลคาความรับผิดของบริษัทฯ เม่ือรวมกันแลวตองไมเกินกวาราคาซ้ือขาย
ทรัพยสินทั้งหมด 

ทั้งนี้ ระยะเวลาของคํารับรองท่ีจะระบุในสัญญาซ้ือขายหุนและสิทธิเรียกรองในหน้ี
ระหวางผูซื้อและบริษัทฯ ตองไมเกินระยะเวลาคํารับรองท่ีระบุตามสัญญาซ้ือขายหุน
เดิม (โดยระบุระยะเวลา (ก) ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2568 สําหรับเร่ืองภาษี และ 
(ข) ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 สําหรับเร่ืองอื่น ๆ ที่ไมใชภาษี)  ดังนั้น ในกรณีที่
บริษัทฯ ถูกเรียกคาเสียหายจากการผิดคํารับรอง  บริษัทฯ สามารถเรียกรอง
คาเสียหายดังกลาวจาก บริษัท Cleveland Universe Limited  ภายใตสัญญาซ้ือขาย
หุนเดิมไดอีกทอดหนึ่ง (Back-to-Back Warranty) ในวงเงิน 560,000,000 บาท  

นอกจากนี้ ที่มาของการเขาทํารายการนี้ เน่ืองมาจาก  

1. ทางบริษัทฯ ยังไมไดรับรายไดจากการจากการดําเนินงานของโรงแรม โดยต้ังแตมีการไดมาซ่ึงหุนและเงินกูยืม
ของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ที่สัดสวนรอยละ 40  บริษัทฯ ไดมาซึ่งหุนและเงินกูยืมของบริษัท เว็ลธ เวน
เจอรส จํากัด ที่สัดสวนรอยละ 40 ครบถวนสมบูรณเม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2563 อยางไรก็ตามโรงแรม ไมไดมี
การเปดใหบริการสําหรับผูเขาพัก รวมถึงสวนอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจในโรงแรมนอกจากหองพัก เชน รานอาหาร
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ในโรงแรม หองประชุมสัมมนาต้ังแตตนเดือนเมษายน 2563 จนถึงปจจุบัน ทําใหบริษัทฯ ตองแบกรับภาระ
คาใชจายตามสัดสวนการถือหุน โดยที่ยังไมไดรับผลตอบแทนใดๆ ซึ่งกอใหเกิดประโยชนกับบริษัทฯ 

2. สถานการณการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ยังคงระบาดอยูในปจจุบัน บริษัทฯ ไดมีการศึกษา
ความเปนไปไดในการสรางรายไดของโรงแรม และเจรจาซื้อขายหุนสามัญและเงินกูยืมของบริษัท เว็ลธ เวน
เจอรส จํากัด ที่สัดสวนรอยละ 40 ในชวงกอนการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จนมีการตกลงซ้ือขาย
ในชวงกลางป 2563 ซึ่งอยูในชวงแรกของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยบริษัทฯ คาดวาโรงแรม
จะสามารถกลับมาดําเนินงานไดตามปกติภายในส้ินป 2563 อยางไรก็ตามสถานการณปจจุบันไดมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากท่ีคาดการณไวอยางมีนัยยะสําคัญโดยการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ยังคง
ดําเนินมาตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ซึ่งโรงแรมไดรับผลกระทบเน่ืองจากผูเขาพักสวนใหญเปนนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ อางอิงจากฝายวิจัย ธนาคารกรุงศรี คาดการณวาตองใชเวลาอยางนอย 4 ป จากตนป 2564 
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติจึงจะฟนตัวกลับมาเทากับระดับชวงกอนการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
(38-40 ลานคน) โดยคาดวานักทองเที่ยวตางชาติจะมีจํานวน 11.4 ลานคน ในป 2565 และ 26.4 ลานคนในป 
2566 ซึ่งยังคงนอยกวาในป 2562 บริษัทฯ พิจารณาวาโรงแรม จะไมสามารถดําเนินงานไดอยางปกติไดภายใน
ระยะเวลาอันส้ัน จึงดําเนินการหานักลงทุนที่สนใจเขามาเพื่อซ้ือหุนสามัญและเงินกูยืมของบริษัท เว็ลธ เวน
เจอรส จํากัด  

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นวาการขายเงินลงทุนในบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด นั้น ถือเปนการโอกาสที่ดีในการเพิ่มกระแส
เงินสดและเงินทุนหมุนเวียนของกลุมบริษัทฯ  

1.3.2 ผูถือหุนของบริษัทเปาหมาย 

  โครงสรางผูถือหุน กอนและหลังทํารายการ 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน 
กอนทํารายการ หลังทํารายการ 
สัดสวนการถือหุน สัดสวนการถือหุน 

จํานวนหุน % จํานวนหุน % 
ผูถือหุนกลุม ก. 

1 นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด 1,556,330 34.58 3,356,330 74.58 
2 นายสุเทพ ศรีอินทราวานิช 443,670 9.86 443,670 9.86 
3 นายธเนศ พานิชชีวะ 700,000 15.56 700,000 15.56 

ผูถือหุนกลุม ข. 
4 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค  

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
1,800,000 40 - - 

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

1.3.3 ประเภท และขนาดของรายการ 

การเขาทํารายการดังกลาวเขาขายเปนการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยตามประกาศเร่ืองการไดมาหรือจําหนายไป โดยมี
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการ ซึ่งใชขอมูลทางการเงินตามงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับไตรมาส 2/2564 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผานการสอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้ 
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เกณฑการคํานวณ วิธีการคํานวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ 
(“เกณฑ NTA”) 

=
 

(NTA ของบริษัทที่จะซื้อหรือจะจําหนาย x 
สัดสวนที่ไดมาหรือจําหนายไป)  x 100 / 
NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

7.78% 

= 151.61 ลานบาท2/ x 40% x 100 / 779.73 
ลานบาท3/ 

2. เกณฑกําไรสุทธิ = (กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของบริษัทที่
จะซื้อหรือจะจําหนาย x สัดสวนท่ีไดมา
หรือจําหนายไป) x 100 / กําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีของบริษัทจดทะเบียน 

ไมสามารถคํานวณตาม
เกณฑการคํานวณน้ีได 
เน่ืองจากบริษัทที่จะขาย

มีกําไรสุทธิติดลบ 

3. เกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน  = มูลคารวมส่ิงตอบแทนที่จายหรือไดรับ / 
 สินทรัพยรวมของบริษัทจดทะเบียน 

67.60% 

= 575.00 ลานบาท4/ / 850.64 ลานบาท 

4. เกณฑมูลคาหลักทรัพยที่บริษัทออก
ให 

= จํานวนหุนที่ออกเพื่อชําระคาสินทรัพยหรือ
ไดรับ x 100 / จํานวนหุนที่ออกและชําระ
แลวของบริษัทจดทะเบียน 

ไมสามารถคํานวณตาม
เกณฑการคํานวณน้ีได 
เน่ืองจาก ไมมีการออก

หลักทรัพย 

เกณฑสูงสุด มูลคารวมของสิ่งตอบแทน 67.60% 
หมายเหตุ : 1. การคํานวณขนาดรายการท่ีระบุขางตน ใชตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท ฯ  สิ้นสุด ณ 

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 
2. สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทเปาหมาย = สินทรัพยรวมจํานวน 754.78 ลานบาท – สินทรัพยไมมีตัวตน
จํานวน 0.82 ลานบาท - หนี้สินรวมจํานวน 602.35 ลานบาท  
3. สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ฯ = สินทรัพยรวมจํานวน 850.64 ลานบาท – สินทรัพยไมมีตัวตน 0.24 
ลานบาท - หนี้สินรวมจํานวน 70.67 ลานบาท  
4. มูลคารวมของทรัพยสินที่จําหนายไป คือ ราคาขายหุนสามัญของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ที่ 40% จํานวน
ประมาณ 432,395,882.30 บาท และราคาสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูยืมของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด จํานวน
ประมาณ 138,450,599.71 พรอมดอกเบ้ียคางจาย (คํานวณจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564) จํานวน 4,153,517.99 
บาท รวมเปนประมาณ 575,000,000.00 บาท 

การเขาสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคิดเปนขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของส่ิงตอบแทน 
และจัดเปนรายการประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการสูงกวาหรือเทากับรอยละ 50 แตตํ่ากวารอยละ 100 ตามประกาศ
เร่ืองการไดมาหรือจําหนายไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนาท่ีแตงต้ังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นเก่ียวกับ
รายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยตอผูถือหุนของบริษัทฯ พรอมทั้งเปดเผยสารสนเทศเก่ียวกับรายการจําหนายไปซ่ึง
สินทรัพยตอตลาดหลักทรัพยฯ และดําเนินการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเขาทํา
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รายการดังกลาว ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ตามที่ประกาศเร่ืองการไดมาหรือจําหนายไปกําหนด 

ทั้งนี้ หากรวมรายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยรายการอื่นของบริษัทฯ ในชวง 6 เดือนยอนหลังไดแก 11.18 จะทําให
รายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทฯ มีขนาดรายการรวมเทากับรอยละ 78.78 ตามเกณฑมูลคารวมของส่ิง
ตอบแทน เปรียบเทียบกับสินทรัพยรวมของบริษัทฯ 

1.4 รายละเอียดของสินทรัพยที่ที่จําหนายไป 

1.4.1 สินทรัพยที่จะจําหนายไป 

(ก) หุนสามัญของบริษัทเปาหมาย จํานวน 1,800,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของจํานวนหุนท้ังหมดใน
บริษัทเปาหมายและ (ข) สิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของบริษัทเปาหมาย ตามสัญญากูยืมเงินของบริษัทเปาหมาย 

1.4.2 ขอมูลทั่วไปของบริษัทเปาหมาย 

ชื่อบริษัท : บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการประเภทโรงแรม รีสอรทและหองชุด 
ที่ต้ังบริษัท : เลขท่ี 1599 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร  
เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล  : 0105553026228 
วันจดทะเบียนบริษัท : 19 กุมภาพันธ 2553  
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว : 450,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 4,500,000 หุน 

มูลคาหุนละ 100 บาท 

1.4.3 ผูถือหุนของบริษัทเปาหมาย 

โครงสรางผูถือหุน กอนและหลังทํารายการ 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน 
กอนทํารายการ หลังทํารายการ 
สัดสวนการถือหุน สัดสวนการถือหุน 

จํานวนหุน % จํานวนหุน % 
ผูถือหุนกลุม ก. 

1 นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด 1,556,330 34.58 3,356,330 74.58 
2 นายสุเทพ ศรีอินทราวานิช 443,670 9.86 443,670 9.86 
3 นายธเนศ พานิชชีวะ 700,000 15.56 700,000 15.56 

ผูถือหุนกลุม ข. 
4 บริษัท นิวส เน็ตเวิรค  

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
1,800,000 40 - - 

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

128/175



ส่ิงที่สงมาดวย 6 

8 of 31 

1.4.4 คณะกรรมการของบริษัทเปาหมาย 

ลําดับ รายชื่อกรรมการกอนทํารายการ รายชื่อกรรมการหลังทํารายการ 
1. นายชัยรัตน ขวัญปญญา นายชัยรัตน ขวัญปญญา 
2. นายโรบิน แบเลเว็ลด นายโรบิน แบเลเว็ลด 
3. นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด 
4. นายกฤษฎา พฤติภัทร - 
5. นายกุศล สังขนันท - 

1.4.5 ขอมูลทั่วไปของผูซื้อ 

ผูซื้อ : นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด 
อายุ : 53 ป 
ตําแหนงปจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จํากัด (มหาชน) ที่

ประกอบธุรกิจดานการลงทุนโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding 
Company) โดยในปจจุบัน บริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จํากัด (มหาชน)
ถือหุนใน บริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัดเพียงแหงเดียว สําหรับบริษัท 
ไทยแอรเอเชีย จํากัด ประกอบธุรกิจใหบริการสายการบินราคา
ประหยัด โดยมีรายไดหลักจากการใหบริการขนสงผูโดยสารแบบ
ประจํา (Scheduled Passenger Services) และการใหบริการเสริม 
(Ancillary Services)  

1.4.6 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเปาหมาย 

 บริษัทเปาหมายมีการประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม คือ โรงแรม เมอรเคียว กรุงเทพ มักกะสัน ซึ่งไดรับใบอนุญาต
สําหรับการดําเนินการประกอบกิจการโรงแรม เลขท่ี 35/2560 (แบบ ร.ร. 2) เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2560 และบัตร
สงเสริมการลงทุน (BOI Certificate) เลขท่ี 1449/2557 จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เม่ือวันที่ 11 
เมษายน 2557 โดยโรงแรม เมอรเคียว กรุงเทพ มักกะสัน เปนโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่มีจํานวนทั้งหมด 25 ชั้น รวม
พื้นที่เทากับ 17,293 ตรม. ต้ังอยูที่ถนนกําแพงเพชร 7 มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีหองพักใหบริการ
ทั้งหมด 180 หอง และมีหองประชุม 3 แหงสําหรับรองรับการประชุมทางธุรกิจและกิจกรรมของบริษัท นอกจากน้ี
โรงแรมยังมีหองอาหาร 3 แหง ไดแก เดอะ สเตชั่น (The Station) ซึ่งเปดใหบริการตลอดวัน, เอ็ม ไวน เลาจน (M 
Wine Lounge)  ซึ่งมีไวน ค็อกเทล และอาหารจานอรอยใหเลือกมากมาย และเดอะ พูล บาร (The Pool Bar) ที่อยู
ทามกลางสวนท่ีเขียวชอุมและทิวทัศนของใจกลางเมืองกรุงเทพอันสวยงาม 
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1.4.7  สรุปขอมูลสําคัญทางการเงินของบริษัทเปาหมาย 

หนวย: ลานบาท 
รายละเอียดงบกําไรขาดทนุ ป 2561 ป 2562 ป 2563 

รายไดจากการบริการ 130.77 135.15 23.77 
รายไดอื่น 0.53 0.15 0.51 

รวมรายได 131.30 135.30 24.28 
ตนทุนบริการ 88.30 87.18 52.62 
คาใชจายในการขาย 9.95 11.42 3.01 
คาใชจายในการบริหาร 58.99 58.91 29.14 

รวมคาใชจาย 157.23 157.51 84.77 
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได (25.93) (22.21) (60.46) 
ตนทุนทางการเงิน 14.23 14.34 23.19 
ภาษีเงินได - - - 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (40.17) (36.55) (83.68) 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย  44.97 45.16 40.45 

กําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA) 

19.04 22.95 (20.04) 

หนวย: ลานบาท 
รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน ป 2561 ป 2562 ป 2563 

สินทรัพย    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 35.84 18.62 1.03 
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดใช 11.13 10.09 8.98 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 2.60 1.73 1.13 
สินคาคงเหลือ 1.71 1.81 0.54 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 50.33 44.93 43.11 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 101.61 77.18 54.79 
อาคาร และอุปกรณ 775.90 732.10 691.16 
สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ 8.48 8.03 7.26 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1.58 1.57 1.57 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 785.97 741.70 699.98 
รวมสินทรัพย 887.58 818.88 754.78 
หนี้และสวนของผูถือหุน    
เงินเบิกเกินบัญชี 9.99 9.65 9.99 
เช็คจายลวงหนา - 3.83 - 
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รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน ป 2561 ป 2562 ป 2563 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป 

26.52 8.59 - 

เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น 6.66 6.41 5.66 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19.22 17.05 25.73 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 62.38 45.54 41.38 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 197.85 191.54 211.54 
เงินกูยืมจากบุคคลที่เก่ียวของ 355.13 346.13 349.44 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 552.97 537.66 560.97 
รวมหนี้สิน 615.35 583.20 602.35 
ทุนที่ออกและชําระแลว 450.00 450.00 450.00 
กําไร (ขาดทุน) สะสม (177.77) (214.32) (297.57) 
รวมสวนของผูถือหุน 272.23 235.68 152.43 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 887.58 818.88 754.78 

 หมายเหตุ งบการเงินป 2561 – 2563 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีคือ นางสาวศุภร จุฑาประทีป ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 9609 

1.4.8 ขอมูลผูถือหุนของบริษัท Cleveland Universe Limited (ซึ่งเปนผูใหกูและผูโอนสิทธิตามสัญญากูยืมเงินของบริษัท
เปาหมาย) 

(ก) ผูถือหุนของบริษัท Cleveland Universe Limited 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 
1 Anchorman Limited1/ 1 100.00 
 รวม 1 100.00 

หมายเหตุ : 1/ Anchorman Limited เปนบริษัทที่จัดต้ังข้ึนใน The British Virgin Island (BVI) 

(ข) ผูถือหุนของบริษัท Anchorman Limited 

ผูมีอํานาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) ของ Anchorman Limited คือ คุณ Lok Teng Teng 

Dorothy ซึ่งเปนนักธุรกิจชาวสิงคโปร  

ทั้งนี้ ผูถือหุน และผูมีอํานาจควบคุมของ Anchorman Limited ไมมีความสัมพันธใด ๆ กับบริษัทฯ และบริษัทยอย 

1.5 มูลคารวมของส่ิงตอบแทน 

มูลคารวมของส่ิงตอบแทนสําหรับการจําหนายไปซ่ึงเงินลงทุนในบริษัทเปาหมายน้ัน รวมเปนมูลคาท้ังส้ินประมาณ 
575,000,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจําหนายไปซึ่งเงินลงทุนดังตอไปนี้  

(ก) บริษัทฯ จะจําหนายหุนสามัญของบริษัทเปาหมาย จํานวน 1,800,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของ
จํานวนหุนทั้งหมดในบริษัทเปาหมาย ใหแกผูซื้อ ในราคาซื้อขายรวมทั้งส้ินประมาณ 432,395,882.30 บาท และ  
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(ข) บริษัทฯ จะจําหนายสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของบริษัทเปาหมาย ตามสัญญากูยืมเงินของบริษัทเปาหมาย 
ใหแกผูซื้อ 138,450,599.71 บาท พรอมดอกเบี้ยคางจายจํานวน 4,153,517.99 บาท (คํานวณถึงวันท่ี 29 
ธันวาคม 2564 ซึ่งเปนวันที่คาดวาจะทํารายการแลวเสร็จ) คิดเปนราคาซ้ือขายรวมทั้งส้ิน 142,604,117.70 บาท 
เทากับมูลคาหน้ีเงินกูยืมคงคางในสวนของสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูยืม (ในกรณีที่ทํารายการภายหลังจากวันท่ี 
29 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จะไดรับดอกเบ้ียเงินกูเพิ่มขึ้น จนถึงวันที่ทํารายการจริง) 

โดยที่ เม่ือเงื่อนไขบังคับกอนครบถวน และ ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณตามที่ระบุในสัญญาซ้ือขายหุนและสิทธิ
เรียกรองในหน้ีเงินกู นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด จะชําระราคาซ้ือขายหุนและการโอนสิทธิเรียกรองในหนี้เงินใหกูยืม
พรอมดอกเบี้ยคางจายทั้งหมดใหแกบริษัทฯ จนครบจํานวน ทั้งน้ี บริษัทฯ คาดวาธุรกรรมการซื้อขายจะแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือวันอื่นใดท่ีคูสัญญาไดตกลงกัน อยางไรก็ดี หากไมมีการซื้อขายทรัพยสินเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564 มีมติไมอนุมัติใหบริษัทฯ ทํารายการจําหนายไปรายการน้ี
และเงื่อนไขบังคับกอนไมบรรลุผลสําเร็จ คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงจะเลิกสัญญาซ้ือขายหุนและสิทธิเรียกรองในหนี้
เงินกูตอไป 

1.6 มูลคาของสินทรัพยที่จําหนายไป 

มูลคารวมของสินทรัพยที่บริษัทฯ จําหนายไปเปนจํานวนท้ังส้ินประมาณ 575,000,000.00 บาท โดยสินทรัพยที่
บริษัทฯ จําหนายไป คือ (ก) หุนสามัญของบริษัทเปาหมาย จํานวน 1,800,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของ
จํานวนหุนทั้งหมดในบริษัทเปาหมายเปนมูลคาประมาณ  432,395,882.30 บาท และ (ข) สิทธิเรียกรองในหนี้เงินกู
ของบริษัทเปาหมาย ตามสัญญากูยืมเงินของบริษัทเปาหมายเปนมูลคา 138,450,599.71 บาท พรอมดอกเบ้ียคาง
จาย ประมาณ 4,153,517.99 บาท (คํานวณถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ซึ่งเปนวันที่คาดวาจะทํารายการแลวเสร็จ) 
รวมเปนมูลคา 142,604,117.70 บาท เทากับมูลคาหน้ีเงินกูยืมคงคางในสวนของสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูยืม (ใน
กรณีที่ทํารายการภายหลังจากวันที่ 29 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ดอกเบ้ียเงินกูเพิ่มขึ้น จนถึงวันที่ทํารายการจริง) 

1.7 เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาส่ิงตอบแทน 

มูลคาส่ิงตอบแทนเปนมูลคาที่ไดจากการเจรจาตอรองระหวางบริษัทฯ กับผูซื้อ โดยบริษัทฯ สําหรับหลักการของการ
พิจารณากําหนดราคามูลคาซื้อขายหุนสามัญและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกู รวมราคาซื้อขายทั้งส้ิน 575,000,000.00 
บาท ทางบริษัทฯ ไดพิจารณามาจากการประเมินมูลคาหุนของกิจการดวยวิธีการตาง ๆ ไดแก วิธีมูลคาตามบัญชี วิธี
ปรับปรุงมูลคาตามวิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน และวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งทางบริษัทฯ 
มีความเห็นวา วิธีคิดลดกระแสเงินสด เปนวิธีที่เหมาะสมท่ีสุดในการประเมินมูลคา เน่ืองจากเปนวิธีที่คํานึงถึงผล
การดําเนินงานในอดีต แผนธุรกิจ สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการสรางกระแสเงิน
สดในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณาถึงผลประกอบการในอดีต และสัดสวนรายได และมีความเห็นวา ผลการ
ดําเนินงานในอดีต เปนผลการดําเนินงานที่ยังไมดึงศักยภาพของโรงแรมออกมาใชอยางเต็มที่ เน่ืองจากมีอัตราการ
ใชบริการหองอาหารและหองประชุมสัมมนาคอนขางตํ่า และมีสัดสวนรายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
รายไดคาหองประชุมคอนขางตํ่าเม่ือเทียบกับโรงแรมเทียบเคียงในอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทเปาหมายมีสัดสวนรายได
ดังนี้ รายไดจากการใหบริการหองพัก รอยละ 69.40 รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม รอยละ 24.37 รายได
คาหองประชุมเพื่อจัดอบรมสัมมนา รอยละ 4.88 และรายไดอื่น ๆ รอยละ 1.35 ทางบริษัทฯ จึงไดปรึกษาหารือ และ
ประชุมถึงแนวทางการบริหารโรงแรม รวมไปถึงแผนธุรกิจในอนาคต ซึ่งการประเมินมูลคาโรงแรมเมอรเคียว กรุงเทพ 
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มักกะสัน จึงอางอิงถึงแผนธุรกิจของโรงแรมเปนหลัก รวมถึงนําผลประกอบการในอดีตมาพิจารณา และยังรวมถึง
ขอมูลจากอุตสาหกรรมโรงแรมและการทองเที่ยวดวย โดยมีสมมติฐานการประเมินมูลคา ดังนี้ 

1. สมมติฐานดานรายได บริษัทเปาหมายมีรายไดหลักท้ังหมด 4 ประเภท ไดแก รายไดจากการใหบริการ
หองพัก รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม รายไดคาหองประชุมเพื่อจัดอบรมสัมมนา และรายไดอื่น 
ๆ โดยตามแผนธุรกิจใหมของโรงแรม มีแผนท่ีจะเพิ่มสัดสวนรายไดของอาหารและเครื่องด่ืม รวมถึงรายได
จากหองประชุมสัมมนาเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

i. สมมติฐานรายไดคาหองพัก 

a) มีราคาหองพักเทากับประมาณ 1,560 – 2,110 บาทตอคืน อางอิงจากราคาขายหองพักใน
ปจจุบัน และมีอัตราเติบโตรอยละ 4.00 – 6.00 ตอป อางอิงจาก อัตราการเติบโตของคา
หองพักที่ขายไดเฉล่ียของสถานพักแรมในภาคกลาง ในชวง 4 – 5 ป ยอนหลังจากป 2562 
มีอัตราการเติบโตเฉล่ีย (CAGR) ประมาณรอยละ 5.10 - 5.90 ตอป (อางอิง : ธนาคาร
แหงประเทศไทย ณ วันที่ 29 ก.ย. 2564) และเม่ือพิจารณาสมมติฐานการเติบโตที่รอยละ 
15.00 ตอป ในชวงป 2569 – 2572 ซึ่งคาดวาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 
(สุวรรณภูมิ – ดอนเมือง – อูตะเภา) จะแลวเสร็จ ซึ่งพื้นที่บริเวณสถานีมักกะสันจะถูก
พัฒนาเปนโครงการอสังหาริมทรัพยขนาดใหญครอบคลุมพื้นที่กวา 150 ไร เพื่อเปน
ศูนยกลางเชื่อมโยงของ 3 สนามบิน และรองรับผูใชบริการตาง ๆ ทั้งนักทองเที่ยวและนัก
ธุรกิจที่จะเดินทางเขามาในประเทศไทย ทําใหพื้นที่บริเวณสถานีมักกะสันเปนพื้นที่ที่มี
ศักยภาพในการเติบโตและพัฒนาสูงมากในอนาคตอันใกล และเน่ืองจากในปจจุบันราคา
หองพักของโรงแรมนั้นตํ่ากวาราคาหองพักเฉล่ียของโรงแรมคูเทียบในระดับเดียวกันที่อยู
ในบริเวณใกลเคียง การเติบโตที่รอยละ 15.00 ในชวงระหวางป 2569 – 2572 จะทําให
ราคาหองพักของโรงแรมปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอยูในระดับที่ใกลเคียงกับราคาหองพักเฉล่ียของ
โรงแรมคูเทียบ ซึ่งสมมติฐานการเติบโตอางอิงจากอัตราการเติบโตของราคาที่ดินเปลา
ตามแนวเสนทางรถไฟฟาขนสงมวลชนที่กําลังมีแผนในการพัฒนา เฉล่ียยอนหลัง 5 ป 
จากป 2560 ซึ่งมีการเติบโตประมาณรอยละ 24.60 ตอป (อางอิง : ศูนยขอมูล
อสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห) โดยไดมีการปรับอัตราการเติบโตลดลงเพ่ือให
ต้ังอยูบนหลักการความระมัดระวัง (Conservative) 

b) มีสมมติฐานอัตราผูเขาพักในป 2565 ซึ่งเปนการเปดใหบริการในชวงหลังไดรับผลกระทบ
จากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในชวงไตรมาสที่ 3 ป จึงมีอัตราผูเขาพัก
อยูที่รอยละ 51.26 และมีอัตราผูเขาพักในป 2566 ที่รอยละ 62.42 อางอิงจากการ
คาดการณการเติบโตของอัตราผูเขาพักในป 2565 และ 2566 ซึ่งอยูที่รอยละ 50 – 53 และ 
รอยละ 60 – 63 ตามลําดับ (อางอิง : ฝายวิจัย ธนาคารกรุงศรี) และในป 2567 เปนตนไป 
มีอัตราผูเขาพักเร่ิมตนที่รอยละ 77.50 และเติบโตจนมีอัตราผูเขาพักสูงสุดที่รอยละ 84.58 
อางอิงจากอัตราผูเขาพักในอดีต ซึ่งตํ่ากวาอัตราการเติบโตของการเขาพักของสถานพัก
แรมในภาคกลาง ยอนหลัง 4 – 5 ป (อางอิง : กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา)   
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ii. สมมติฐานรายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม มีการแบงกลุมลูกคาเปนกลุมลูกคาในโรงแรม
และกลุมลูกคาภายนอก และมีอัตราการใชบริการแตกตางกันไปตามประเภทหองอาหารที่
ใหบริการและมื้ออาหาร โดยหองอาหารหลักของโรงแรมมีอัตราการใชบริการอยูระหวางรอยละ 
63.00 – 71.00 ของจํานวนผูใชบริการหองพัก และมีคาใชจายเฉล่ียตอหัวประมาณ 190 – 400 
บาท 

iii. สมมติฐานรายไดจากหองประชุมสัมมนา มีสมมติฐานจํานวนผูใชบริการในป 2565 ซึ่งมี
ผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) Utilization rate เทากับรอยละ 4.29 – 12.86 ทีป 
2565 เติบโตไปจนถึงในป 2568 เติบโตจนสูงสุดที่ 5,000 คนตอเดือน ซึ่งคิดเปน Utilization rate 
สูงสุดที่รอยละ 14.29 – 38.57 ตลอดระยะเวลาประมาณการ และมีคาบริการเฉลี่ยตอหัว
ประมาณ 700 – 1,000 บาท 

iv. สมมติฐานรายไดอื่น เชน รายไดคาซักรีด รายไดคา Service Charge รายไดเบ็ดเตล็ด คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 9 – 10 ของรายไดรวม 

2. สมมติฐานดานตนทุนและคาใชจาย บริษัทเปาหมาย มีตนทุนแบงเปน ตนทุนคงท่ี เชน ตนทุนพนักงาน 
ตนทุนการดูแลสถานที่ คาเส่ือมราคา และตนทุนแปรผัน เชน ตนทุนคาอาหารและเคร่ืองด่ืม คิดเปนรอย
ละ 20.00 – 35.00 ของรายไดจากอาหารและเคร่ืองด่ืม ตนทุนคาบริการหองประชุมสัมมนา คิดเปนรอย
ละ 25.50 ของรายไดคาบริการหองประชุมสัมมนา โดยตนทุนดังกลาว 12.73 ลานบาทในป 2565 และ 
44.67 ลานบาทในป 2566 ในสวนของคาใชจายสําหรับการขาย เชน คาคอมมิชชั่นของตัวแทนขาย 
คาใชจายทางการตลาด มีตนทุนทั้งหมด 1.71 ลานบาท ในป 2565 และ 3.85 ลานบาท ในป 2566 และมี
ตนทุนในการบริหารงาน เชน เงินเดือนพนักงาน คาสาธารณูปโภค  คาธรรมเนียมของ Accor ซอมแซม
และบํารุงรักษา คาประกันภัย และคาใชจายเบ็ดเตล็ด รวมคาใชจาย 51.13 ลานบาท ในป 2565 และ 
86.29 ลานบาท ในป 2566 และเติบโตตามอัตราเงินเฟอตลอดระยะเวลาการประมาณการ 
จากสมมติฐานดานรายได ตนทุน และคาใชจายขางตน สามารถสรุปเปนรายไดรวม ตนทุนรวม คาใชจาย
รวม กําไรสุทธิ และ EBITDA ไดดังนี้ 

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

รายได 22.87 - 69.69 184.97 237.97 259.40 288.20 – 395.95 417.67 – 779.38 67.46

ตนทุนและคาใชจาย (83.03) (69.28) (97.88) (164.11) (184.43) (193.92) (204.55) – (234.72) (244.11) – (401.42) (34.52)
กําไรสุทธ ิ (85.11) (106.16) (55.01) (5.53) 29.78 45.83 69.26 – 126.34 138.84 – 302.37 26.34 
EBITDA (20.40) (29.60) 4.12 50.16 83.74 95.66 113.72 – 180.85 193.17 – 396.67 34.46 

หมายเหตุ  1 ชวงที่มีการปรับอัตราการเติบโตของราคาหองพักเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการที่ดินมักกะสัน 150 ไร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการ 
                    รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 

 2 เปนปประมาณการสุดทายของสัญญาเชากรรมสิทธ์ิที่ดิน ซึ่งหมดอายุสัญญาในวันที่ 31 ม.ค. 2588 

3. สมมติฐานดานเงินทุนหมุนเวียน  มีสมมติฐานระยะเวลาเก็บหนี้ 5.13 วัน ระยะเวลาหมุนเวียนสินคา
คงเหลือ 49.29 วัน และระยะเวลาชําระหน้ี 119.66 วัน อางอิงจากขอมูลในอดีตของบริษัทเปาหมาย 

4. สมมติฐานอัตราคิดลด อัตราสวนหน้ีสินที่มีดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน 3.75 เทา ตามงบการเงิน
ตรวจสอบป 2563 อัตราผลตอบแทนท่ีไมมีความเส่ียง (Risk Free Rate) 20 ป ดัชนีผลตอบแทนรวมใน
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ตลาดหลักทรัพยฯ (SET TRI) เฉล่ียยอนหลัง 20 ป และ Leveraged Beta ที่อางอิงจาก Unleveraged 
Beta ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรม เฉล่ียยอนหลัง 5 ป ไดอัตราคิดลด รอยละ 7.47 

5. สมมติฐานอื่น ๆ ไดแก สมมติฐานอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน อางอิงตามอัตราดอกเบี้ยใน
สัญญาจริง 

จากสมมติฐานขางตน สามารถสรุปมูลคาประเมินสวนของผูถือหุนของบริษัทเปาหมายในกรณีโรงแรมเปดใหบริการ
ในชวงไตรมาส 3 ป 2565 ซึ่งแนวโนมที่ดีขึ้นจากผลกระทบจากการระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ลดลงและมี
การพิจารณาใหมีการเปดเมืองในชวงเดือนตุลาคม 2564 อางอิงจากสํานักงานประชาสัมพันธกรุงเทพมหานคร  
โดยจากการคิดลดกระแสเงินสดในระยะเวลาท่ีเชากรรมสิทธิ์ที่ดิน ดวยอัตราคิดลดรอยละ 7.47 และปรับเพิ่มขึ้น
และลดลงรอยละ +/- 0.5 เพ่ือสะทอนถึงความออนไหวของสมมติฐาน และไมมี Terminal Value ไดผลการประเมิน
มูลคาสวนของผูถือหุนเทากับ 916.44 – 1,099.27 ลานบาท หรือคิดเปนมูลคาตามสัดสวนการเขาซื้อท่ีรอยละ 40 
เทากับ 366.58 – 439.71  ลานบาท 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดพิจารณามูลคาทรัพยสินของบริษัทเปาหมายจากการประเมินของผูประเมินทรัพยสิน โดย
บริษัทฯ ไดวาจางผูประเมินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ไดแก บริษัท ทรีทรี แอพไพรซัล จํากัด ประเมินมูลคาทรัพยสินของบริษัทเปาหมายดวยวิธีรายได แบบคิด
ลดกระแสเงินสด ไดมูลคากิจการ  ลานบาท บนสมมติฐานที่โรงแรมจะมีการเปดใหบริการไตรมาส 3 ป 2565 ซึ่งมี
แนวโนมของการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ลดลง ไดมูลคากิจการ 1,234.30 ลานบาท  

บริษัทฯ ไดพิจารณามูลคาประเมินทรัพยสิน ประกอบกับการประเมินมูลคายุติธรรมของสวนผูถือหุนขางตนแลว มี
ความเห็นวาราคาซ้ือขายบริษัทเปาหมาย อยูในชวงราคาท่ีสมเหตุสมผล กับสถานการณปจจุบัน และศักยภาพใน
การเจริญเติบโตของพื้นที่ใกลเคียง  

1.8 ผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดกับบริษัทฯ 

การเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งหุนสามัญในบริษัทเปาหมาย จะทําใหบริษัทฯ ไดรับเงินสดเปนส่ิงตอบแทน และทํา
ใหบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและสามารถนําเงินที่ไดรับดังกลาวไปลงทุนในธุรกิจประเภทอื่น ซึ่งถือเปนการขยาย
ขอบเขตของประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ การเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งหุนสามัญในบริษัทเปาหมาย จะ
ทําใหบริษัทฯ มีโครงสรางทางการเงินที่ดีขึ้น จากการไมรับผลขาดทุนจากการดําเนินงานของบริษัทเปาหมาย ใน
อนาคต นอกจากนี้ กระแสเงินสดที่ไดรับจากการจําหนายเงินลงทุน บริษัทฯ ยังสามารถนําไปลดภาระหนี้และ
ดอกเบ้ียของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ มีโครงสรางทุนที่ดีขึ้นไดอีกดวย 

1.9 แผนการใชเงินที่ไดรับจากการจําหนายไปซึง่สินทรัพย 

บริษัทฯ จะสํารองเงินที่ไดรับจากการจําหนายไปซึ่งหุนสามัญบริษัทเปาหมาย เพื่อวัตถุประสงคตอไปนี้ 
(1) เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และเปนเงินทุนสํารองในการประกอบธุรกิจปจจุบันของกลุมบริษัทฯ ซึ่งดําเนินธุรกิจ

หลักเก่ียวกับส่ือ และ 

 (2) เพ่ือใชในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ตามแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ตองการกระจายความเส่ียงของการ

ทําธุรกิจรวมถึงลดปจจัยความเส่ียงในการพ่ึงพิงความสามารถจากบุคลากรในธุรกิจส่ือ ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการลงทุน

เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับบริษัทยอยทางออมคือ บริษัท ลิเบอเรเตอร จํากัดซ่ึงอยูระหวางการย่ืนขอใบรับอนุญาตธุรกิจ

หลักทรัพยแบบ ก. (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบครบวงจร) ที่ปจจุบันมีแผนการดําเนินธุรกิจทางดาน
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การเงินเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย ทั้งน้ี ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพยประเภท ก. เปนใบอนุญาตที่อนุญาตให

สามารถดําเนินธุรกิจเก่ียวกับหลักทรัพยไดหลายประเภท ดังนั้นบริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในการสรางผล

ประกอบการที่ดีขึ้นผานใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก. ซึ่งหากบริษัทยอยทางออมไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว

จะสามารถดําเนินธุรกิจทางดานการเงินท่ีครบวงจรมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ี บริษัทฯ มีแผนที่จะศึกษาถึงผลตอบแทนและ

ความเปนไปไดเบ้ืองตนในการประกอบธุรกิจประเภทอื่นที่เก่ียวเนื่องเพิ่มเติมจากการประกอบธุรกิจนายหนาซื้อขาย

หลักทรัพย  เพื่อใหมีความสามารถในการขยายขอบเขตไปยังการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทอื่น และ/หรือ

ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องไดในอนาคต ทั้งน้ี บริษัทฯ จะพิจารณาอยางถ่ีถวนถึงผลตอบแทนสูงสุดของบริษัทฯ และเพื่อ

ผลประโยชนของผูถือหุน 

1.10 เงื่อนไขในการเขาทํารายการ 

ในการเขาทํารายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยดังกลาว บริษัทฯ ตองแตงต้ังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให
ความเห็นตอการทํารายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทํา
รายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย โดยตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวน
ไดเสีย ทั้งนี้ การเขาทํารายการดังกลาวจะอยูภายใตเงื่อนไขบังคับกอน (Conditions Precedent) ที่ระบุไวใน
สัญญาซื้อขายหุนและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกู ตามที่ระบุในขอ 1.3.1 ขางตนดวย 

1.11 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวของกับการตกลงเขาทํารายการ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังที่ 11/2564 เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564 มีความเห็นวาการทํารายการ
ดังกลาวมีความเหมาะสม และเปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุน เน่ืองจากการทํารายการดังกลาวจะทําให 
บริษัทฯ มีโครงสรางทางการเงินท่ีดีขึ้น บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดและสามารถนําเงินท่ีไดรับดังกลาวไปลงทุนใน
ธุรกิจประเภทอ่ืนได อยางไรก็ตาม เงื่อนไขตาง ๆ ที่ระบุในสัญญาซ้ือขายหุนและสิทธิเรียกรองในหน้ีเงินกูมีความ
สมเหตุสมผลและไมดอยไปกวาสิทธิเดิมที่ระบุภายใตสัญญาซ้ือขายหุนเดิม เชน เร่ืองสิทธิเรียกรองคาเสียหาย ใน
กรณีที่บริษัทฯ ผิดคํารับรอง ซึ่งเม่ือบริษัทฯ ถูกเรียกคาเสียหายจากการผิดคํารับรอง บริษัทฯ สามารถเรียกรอง
คาเสียหายดังกลาวจาก บริษัท Cleveland Universe Limited  ภายใตสัญญาซ้ือขายหุนเดิมไดอีกทอดหน่ึง (Back-
to-Back Warranty) ในวงเงิน 560,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ตกลงใหผูลงทุนมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได ในกรณี
ที่บริษัทฯ ผิดคํารับรองตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายหุนภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2568 สําหรับเร่ืองที่เก่ียวของกับภาษี 
และภายในวันท่ี 18 ตุลาคม 2565 สําหรับเร่ืองอื่น ๆ ที่ไมใชภาษี และบริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบโดยมีความรับผิด
รวมกันแลวไมเกินกวาราคาซ้ือขายทรัพยสินทั้งหมด 575,000,000 ลานบาท ทั้งนี้ หากพนเวลาดังกลาวแลว ผูลงทุน
ตกลงวาจะไมสามารถใชสิทธิเรียกรองใหบริษัทฯ ชดใชคาเสียหายในเรื่องดังกลาวไดอีกตอไป ซึ่งระยะเวลาในสิทธิ
เรียกรองดังกลาวเปนระยะเวลาเดียวกับที่ทางบริษัทฯ สามารถเรียกรองคาเสียหายจากบริษัท Cleveland Universe 
Limited ได ถึงแมภายหลังจากการทํารายการจําหนายไปเสร็จส้ินและบริษัทฯ มิไดเปนผูถือหุนของบริษัทเปาหมาย
แลว  

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีความเห็นในสวนของมูลคาของการจําหนายไปในครั้งนี้ที่มูลคา 575,000,000 
บาท ซึ่งมากกวามูลคาของรายการไดมาซึ่งทรัพยสินเม่ือเดือนธันวาคม 2563 ที่มีมูลคา 560,000,000 บาท ซึ่งทําให
บริษัทยังคงมีภาระสิทธิสูงสุด 15,000,000 บาทน้ัน มีความเหมาะสม เน่ืองจากหากมีการเรียกรองคาเสียหายจากผู
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ลงทุน ความเปนไปไดที่มูลคาการเรียกรองดังกลาวจะสูงกวา 560,000,000 บาทนั้นตํ่า เน่ืองจากโอกาสท่ีบริษัทฯ 
จะผิดคํารับรองและโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายทรัพยสินที่ม่ันคงนั้นคอนขางตํ่า 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานการประเมินราคา โดยพิจารณาจากผลกระทบ
ของสถานการณการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งทําใหโรงแรมคาดวาจะเปดทําการไดในไตรมาส 3 ป 
2565 ประกอบกับขอมูลวิจัยตาง ๆ และขอมูลยอนหลังของการดําเนินการของบริษัทเปาหมายรวมถึงอุตสาหกรรม 
จึงเห็นสมควรวาในชวงเวลาที่สถานการณของการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ควรใชสมมติฐานอยูภายใต
ความระมัดระวัง ในชวงกอนที่สถานการณการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) คล่ีคลายลง และเห็นชอบในการ
ใชสมมติฐานอางอิงจากขอมูลยอนเฉล่ียยอนหลัง 4-5 ป ในชวงที่คาดการณวาสถานการณจะกลับมาเปนปกติ 
อยางไรก็ตาม ดวยระยะเวลาการคาดการณตามสัญญาเชาน้ันลดลงจากระยะเวลาการคาดการณในชวงตอนเขาซื้อ 
รวมถึงการคาดการณดวยความระมัดระวังของชวงสถานการณการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ไดกลาวไป
ขางตนแลวนั้น จึงทําใหราคาประเมินตํ่าลงจากราคาการประเมินในชวงการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย อยางไร
ก็ตาม ราคาซื้อขายในครั้งนี้ สูงกวาราคาซ้ือขายในชวงการเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพย แตยังอยูในชวงราคาที่
ทําการประเมิน ผนวกกับความสามารถในการเจรจาเร่ืองราคาซ้ือขายของฝายบริหารจัดการ คณะกรรมการจึงมี
ความเห็นวา ราคาซื้อขายมีความสมเหตุสมผลในการเขาทํารายการ 

1.12 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกตางจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

ไมมีกรรมการ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทานใดที่มีความเห็นแตกตางไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 11/2564 เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2564  

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีตอสารสนเทศในเอกสารที่สงใหผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดตรวจสอบและสอบทานขอมูลในสารสนเทศฉบับนี้ดวยความระมัดระวัง และขอรับรองวา
ขอมูลในสารสนเทศฉบับนี้ที่สงใหผูถือหุนถูกตอง ครบถวน ไมมีขอความอันเปนเท็จ ไมมีการละเวนขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญ ซึ่งจําเปนตองมีหรือตองระบุไวตลอดจนไมมีขอความที่ทําใหบุคคลอื่นสําคัญผิดอันเปน
สาระสําคัญ 

3. รายงานของผูเช่ียวชาญอิสระ และคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญอิสระ 

3.1  ผูประเมินราคาทรัพยสิน 

บริษัทไดแตงต้ัง บริษัท ทรีทรี แอพไพรซัล จํากัด เปนผูประเมินราคาทรัพยสิน เพื่อประเมินราคาโรงแรมเมอรเคียว 
กรุงเทพ มักกะสัน ของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด  

ทั้งนี้ ผูประเมินราคาทรัพยสินไมไดถือหุนในบริษัทและไมมีความสัมพันธกับบริษัท และผูประเมินราคาทรัพยสิน
ยินยอมใหเผยแพรรายงานการประเมินทรัพยสิน ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 โดยมีราคาการประเมินทรัพยสินแตละ
วิธีการ ดังนี้ 

วิธีการประเมิน วันที่ประเมิน ราคาประเมิน 

วิธีรายได แบบคิดลดกระแสเงินสด 21 กันยายน 2564 1,234,301,000 บาท 
วิธีคิดจากตนทุน 21 กันยายน 2564 1,155,513,000 บาท 
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3.2  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

บริษัทฯ ไดแตงต้ัง บริษัท แคปปตอล แอดแวนเทจ จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการจัดทําและให
ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลและความเปนธรรมของราคาและเง่ือนไขที่เก่ียวของ รวมท้ัง ความเห็น
เก่ียวกับการลงมติของผูถือหุนและเหตุผลประกอบเก่ียวกับการเขาทํารายการของบริษัทฯ ซึ่งเขาขายเปนรายการ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย เพื่อเสนอตอผูถือหุนของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไมไดถือหุนในบริษัทฯ และไมมีความสัมพันธกับบริษัทฯ และท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระยินยอมใหเผยแพรรายงานท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 (รายงานของท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564 ของบริษัท) 

4. รายละเอียดหนี้สินทั้งหมดของบริษัทฯ ในปจจุบัน และหนี้สินที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นในอนาคต 

4.1   ยอดรวมตราสารหนี้ของบริษัทฯ  

‐ไมมี‐ 

4.2  ยอดรวมเงินกูที่มีกําหนดระยะเวลาของบริษัทฯ และภาระการนําสินทรัพยวางเปนหลักประกัน  

‐ไมมี‐ 

4.3  ยอดรวมหนี้สินประเภทอื่นของบริษัทฯ รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี และภาระการนําสินทรัพยวางเปน
หลักประกัน  

ประเภทหน้ีสินที่มีภาระ
ดอกเบ้ียอ่ืน 

มูลคาตามงบการเงินรวม  
ณ 30 มิถุนายน 2564 (ลาน

บาท) 
หลักประกัน 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 3.96 ไมมีหลักประกัน 

รวม 3.96 

4.4 หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนในภายหนา  

บริษัทฯ ไมมีภาระผูกพันเพิ่มเติม นอกเหนือจากภาระผูกพันที่เปดเผยในงบการเงินรวมระหวางกาลส้ินสุด ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2564 ซึ่งสรุปไดดังนี้  
4.4.1 กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน (หนังสือคํ้าประกัน) จํานวน 8.35 ลานบาท 
4.4.2  บริษัทยอยแหงหน่ึงมีภาระผูกพันจากการทําสัญญาใหบริการโครงขายโทรทัศนระบบดิจิทัลกับผูใหบริการโครงขาย
 รายหนึ่งเพื่อขอใชโครงขายจากผูใหบริการโครงขายประเภทท่ีใชคล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อเผยแพร
 ชองออกอากาศสัญญาณโทรทัศนจํานวนเงิน 437.33 ลานบาท เปนระยะเวลา 10 ป 16 วันนับต้ังแตวันท่ี 1 
 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2571 หากบริษัทยอยมีความประสงคจะตอระยะเวลาตามสัญญาภาย
 หลังจากระยะเวลาตามสัญญาส้ินสุดลง บริษัทยอยตองแจงความประสงคเปนลายลักษณอักษรใหผูใหบริการ
 โครงขายทราบลวงหนาไมนอยกวา 180 วันกอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา 
 ทั้งนี้ เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดจัดสงหนังสือขอยกเลิกสัญญาโดยใหส้ินสุดสัญญาในวันที่ 
16 สิงหาคม 2562 และเม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ทางคูสัญญาไดแจงขอสงวนการใชสิทธิตามสัญญา 
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 เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ทางคูสัญญาไดมีการแจงใหบริษัทยอยชําระคาเสียหายจากการเลิกสัญญากอน
กําหนด ต้ังแตวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2571 เปนเวลา 8 ป 10 เดือน และเม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ 
2563 บริษัทยอยไดมีการแตงต้ังทนายความเพื่อสงหนังสือขอปฏิเสธการชําระคาเสียหาย พรอมชี้แจงเหตุผลการขอยกเวน
คาเสียหายดังกลาว ทั้งนี้บริษัทยอยจะดําเนินการเจรจาตอไป 
4.4.3 กลุมบริษัทฯมีภาระผูกพันกับบริษัทที่เก่ียวของกัน บุคคลและบริษัทอื่นเก่ียวกับสัญญาเชาระยะส้ันและสัญญา
บริการจํานวน 17.97 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย  

(1) กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันดานสัญญาบริการกับบริษัท และบุคคลอื่นหลายฉบับ ระยะเวลาสัญญา ต้ังแต 1-3 
ป สัญญาเริ่มตนเดือนพฤศจิกายน 2563 และส้ินสุดเดือนเมษายน 2567 

(2) บริษัทยอยแหงหนึ่งมีการทําสัญญารวมผลิตรายการกับบริษัทที่เก่ียวของกัน บริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตอง
จายคาบริการตามท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ป ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2564 

(3) กลุมบริษัทฯ มีการทําสัญญาคาบริหารสวนกลางกับบริษัทที่เก่ียวของกัน กลุมบริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะตอง
จายคาบริการตามท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา  1 ป ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2564 

4.4.4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพันคาที่ปรึกษาทางการเงินกับบุคคลอื่น 
จํานวนเงินเดือนละ 0.08 ลานบาท และจํานวนเงินเดือนละ 0.18 ลานบาท ตามลําดับ 

4.4.5 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทยอยทางออมมีภาระผูกพันคาที่ปรึกษาทางการเงินกับบุคคล และกิจการอื่น จํานวนเงิน 
1.34 ลานบาท  

4.4.6 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทยอยทางออมมีภาระผูกพันจากการทําสัญญาวาจางพัฒนาซอฟตแวรกับกิจการอื่น 
จํานวนเงิน 26.48 ลานบาท 

4.4.7 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทยอยมีภาระผูกพันในสัญญาแตงตั้งบริษัทที่
เก่ียวของกันเปนตัวแทนในการจัดหาบุคคลผูสนใจเขารับบริการกับบริษัทอื่น โดยมีภาระผูกพันที่จะตองแบงสวนแบง
รายไดเปนรายเดือน ในอัตรารอยละ 15 และอัตรารอยละ 10 ตามลําดับ ของคาตอบแทนทั้งหมดที่บริษัทยอย
ไดรับชําระภายในเดือนปฏิทินใด ๆ อันเนื่องมาจากนิติกรรม สัญญามีระยะเวลา 1 ป เทากันทั้งสองงวด 

4.4.8 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผูกพันในสัญญาแตงตั้ง
บริษัทที่เกี่ยวของกัน เปนผูดําเนินการจัดการงานกิจกรรม โดยมีภาระผูกพันที่จะตองจาย ในอัตรารอยละ 
10 และอัตรารอยละ 12 ตามลําดับ ของรายไดหลังหักคาใชจายจากการจัดกิจกรรมแตละงานกิจกรรม 

4.4.9 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
(ก) บริษัทฯ มีคดีความถูกฟองรองเร่ืองการเลิกจางไมเปนธรรม ตามคดีหมายเลข ดํา ร.376/2563 เรียกรองให 

บริษัทฯ ชําระคาเสียหาย และคาชดเชยตามกฎหมาย เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ศาลแรงงานกลาง
พิพากษาใหบริษัทฯ จายชําระเงินคาชดเชยตามกฎหมายใหแกโจทกเปนจํานวนเงิน 0.19 ลานบาท พรอม
ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 15.00 ตอป และเม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ไดนําเงินไปวางตอศาลเพ่ือชําระ
หน้ีใหแกโจทกเปนจํานวน 0.21 ลานบาท ทั้งน้ี โจทกไดย่ืนอุทธรณคัดคานคําพิพากษาศาลแรงงานกลางตอ
ศาลอุทธรณ และบริษัทฯ ไดย่ืนคําแกอุทธรณตอศาลปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ 
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(ข) กลุมบริษัทฯ มีคดีถูกฟองรอง ดังนี้ 

คดีหมายเลข ศาล จําเลย ขอหาหรือฐานความผิด 
ดํา พ. 3328/2561 แพง จําเลย 3 หม่ินประมาทโดยการโฆษณา เรียกรองใหชําระคาเสียหาย

จํานวนเงิน 631.40 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละ 
7.50 ตอป 

ดํา อ.1349/2563 แพง จําเลย 1 หม่ินประมาทโดยการนําเสนอขาว เรียกรองใหชําระ
คาเสียหายจํานวนเงิน 51.00 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยอัตรา
รอยละ 7.50 ตอป 

ดํา อ.3226/2562 อาญา จําเลย 3 หม่ินประมาทโดยการโฆษณา เรียกรองใหชําระคาเสียหาย
จํานวนเงิน 10.00 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 
7.50 ตอป 

ดํา อ.1306/2563 อาญา จําเลย 1 หม่ินประมาทโดยการนําเสนอขาว เรียกรองใหยึดและ
ทําลายหนังสือพิมพจํานวน 3 ฉบับ และใหโฆษณาคํา
พิพากษาทั้งหมดผานส่ือออนไลน 

ดํา อ.2176/2563 อาญา จําเลย 1 หม่ินประมาทโดยการนําเสนอขาว เรียกรองใหโฆษณาคํา
พิพากษาทั้งหมดหรือบางสวน ในหนังสือพิมพ และส่ือ
ออนไลน และใหทําลาย ลบหรือนําออกจากระบบ
คอมพิวเตอร หรือขาวที่มีขอความหม่ินประมาท  

ดํา ร.4474/2563 แรงงาน จําเลย 1 ใชชื่อในการโฆษณาเรียกรองใหชําระคาเสียหายจํานวนเงิน 
0.76 ลานบาท 

 

 คดีดังกลาวอยูภายใตกระบวนพิจารณาของศาล อยางไรก็ตามผูบริหารของกลุมบริษัทฯ เช่ือวาผลของคดีดังกลาว
จะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินของกลุมบริษัทฯ 

5. สรุปขอมูลสําคัญของบริษัทฯ 

5.1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโนมธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวมของ
บริษัทฯ 

5.1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

กลุมบริษัทฯ ประกอบธุรกิจส่ือเปนธุรกิจหลัก โดยในสวนของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจการจําหนาย ติดต้ัง และพัฒนาระบบสารสนเทศในดานของซอฟตแวร และประกอบธุรกิจให
คําปรึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (System Integrator) ทั้งการวางระบบเครือขาย (Network) 
การจัดหาอุปกรณ (Hardware) และพัฒนาโปรแกรม ตามความตองการของลูกคา โดยมีลูกคาหลัก คือ องคกร
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ ตอมา บริษัทฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการเติบโตของธุรกิจส่ือ จึงไดมีการ
ลงทุนในธุรกิจส่ือ รายละเอียดของบริษัทยอยมีดังนี้  
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ช่ือบริษัทยอย สัดสวนการถือหุนโดยบริษัทฯ 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (รอย

ละ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจส่ือ 
บริษัท สปริงนิวส  
เทเลวิชั่น จํากัด  

99.99 ประกอบกิจการสถานีโทรทัศนและธุรกิจดาน
ส่ือสารมวลชนทุกชนิด  

บริษัท รวมมือรวมใจ 
จํากัด 

93.17 ผลิตรายการโทรทัศน และบริหารส่ือโฆษณา 
โดยแพรภาพในสถานีโทรทัศนฟรีทีวี  

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค 
มัลติมีเดีย จํากัด 

99.99 รับจางบริหารและดําเนินงานผลิตส่ือหลากชนิด
ผานเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อสรางโอกาสทาง
ธุรกิจรองรับการขยายตัวของส่ือใหมที่จะเขามา
มีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของคนยุคใหม 

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ 
มัลติมีเดีย จํากัด 

99.99  
(ถือหุนโดย บริษัท นิวส เน็ตเวิรค 

มัลติมีเดีย จํากัด) 

ดําเนินธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ และส่ือออนไลนผาน
ชองทางอินเทอรเน็ตตาง ๆ 

5.1.2  แนวโนมธุรกิจ 
บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางและพัฒนาแผนการบริหารงานและแนวทางในการดําเนินธุรกิจใหม เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งของผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต โดยปจจุบัน บริษัทฯ มีแผนการ
ดําเนินการ ดังนี้  

1. กลุมธุรกิจส่ือ  

การปรับกลยุทธในการหารายไดของกลุมบริษัทในธุรกิจส่ือ  โดยเนนรายไดที่มาจากส่ือใหม (New Media)  ส่ือ
ออนไลนที่เปนอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการเติบโตสูงใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น อาทิ ฐานเศรษฐกิจ ใหมีขอมูลที่
หลากหลายและหลายชองทางมากขึ้น การขยายฐานรายไดรองรับกลุมลูกคาเปาหมายไดหลากหลายย่ิงขึ้น ซึ่งจาก
เดิมมุงเนนเพียงขาวเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีการปรับกลยุทธการจัดหารายไดของกลุมบริษัทฯ ในสวนของธุรกิจส่ือ 
โดยการจัดกิจกรรม การสัมมนา การจัดประชุมหรือการจัดงานแสดงมากขึ้น รวมถึงเพ่ิมชองทางรายไดที่ตอเนื่อง
จากงานสัมมนาและอีเวนท 

2. กลุมธุรกิจหลักทรัพย 

บริษัทยอยไดมีการจัดต้ังบริษัทยอยทางออมเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญา
ซื้อขายลวงหนา ซึ่งอยูระหวางย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย บริษัทฯ วางแผนการจัดสรรเงินทุนจาก
การเพ่ิมทุนเพื่อใหบริษัทยอยทางออมมีเงินลงทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดําเนินงาน และเพื่อเตรียมพรอมใหมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขของหนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ ที่เก่ียวของ โดยมีแนวคิดในการสรางแพลตฟอรม
สําหรับการลงทุน มีพื้นฐานการพัฒนามาจากการดําเนินงานดานส่ือลงทุน พรอมการนําเทคโนโลยีการลงทุนทั้งใน
และตางประเทศมาปรับใชเพื่อทําใหการลงทุนเปนส่ิงที่สามารถเขาถึงงาย และเพิ่มโอกาสในการลงทุนมากขึ้น 
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นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีแผนท่ีจะตอยอดธุรกิจหลัก ธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง หรือธุรกิจอื่นของบริษัทฯ และบริษัทยอย ใน
อนาคตเพื่อชวยสงเสริมใหบริษัทฯ มีศักยภาพในการสรางความม่ันคงและเสถียรภาพสําหรับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยในระยะยาว รวมไปถึงการพิจารณาการขยายการลงทุนไปในธุรกิจท่ีมีสินทรัพยที่มีตัวตน
เพ่ิมเติมเพื่อเพิ่มมูลคาของธุรกิจและลดความเส่ียงของมูลคาธุรกิจที่พึ่งพิงจากความสามารถของบุคลากรเปนหลัก 
เพื่อเปนการกระจายการลงทุนไปในธุรกิจอื่นท่ีมีโอกาสเติบโตที่ดีในอนาคต เนื่องจากปจจุบัน บริษัทฯ อยูในกลุม
ธุรกิจผูผลิตส่ือ ซึ่งไมมีสินทรัพยที่มีตัวตน และมูลคาของธุรกิจพึ่งพิงจากความสามารถของบุคลากรเปนหลัก อาทิ
เชน รายไดที่อางอิงมาจากความสามารถของบุคลากรในการเขียนคอนเทนต บทความหรือโปรแกรมตาง ๆ ที่ไมไดมี
สินทรัพยที่มีตัวตน จึงมีความเส่ียงในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถไวได ทําใหบริษัทฯ 
เล็งเห็นถึงความจําเปนในการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่มีสินทรัพยที่มีตัวตนเพ่ิมเติม เพื่อเพิ่มมูลคาของธุรกิจ
และลดความเส่ียงของมูลคาธุรกิจท่ีพึ่งพิงจากความสามารถของบุคลากรเปนหลัก 

5.2 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปที่ผานมา และปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุด พรอมคําอธิบายและการ
วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในปที่ผานมาและปปจจุบันจนถึงไตรมาสลาสุดตลอดจน
ปจจัยความเส่ียงซึ่งอาจมีผลกระทบตอกําไรของบริษัทฯ 

5.2.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม (ลานบาท) 

สําหรับงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
สําหรับงวด 6 

เดือน 

2561 2562 2563 
30 มิถุนายน 

2564 
สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 29.37 185.07 21.93 103.46
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น-สุทธิ 154.93 122.53 70.41 57.91
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการอื่น 0.00 98.99 0.00 0.00
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกพนักงาน 0.00 0.39 0.04 0.03
สินคาคงเหลือ 3.56 2.52 0.10 0.00
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 16.07 10.89 2.89 0.70
ลูกหน้ีสํานักงาน กสทช. 0.00 2.21 0.00 0.00
สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย 4.51 25.15 46.79 0.00
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 235.14 0.00 0.00 0.00
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 443.58 447.75 142.16 162.10 
สินทรัพยไมหมุนเวียน  
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 13.43 10.52 8.47 8.50
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น 0.00 0.00 68.85 0.00
เงินลงทุนในบริษัทรวม 0.00 0.00 424.60 406.68
เงินลงทุนระยะยาว 153.89 68.85 0.00 0.00
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม (ลานบาท) 

สําหรับงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
สําหรับงวด 6 

เดือน 

2561 2562 2563 
30 มิถุนายน 

2564 
เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 0.00 0.00 138.45 138.45
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 0.00 11.42 11.42 11.42
อุปกรณ 168.33 9.54 2.57 2.53
สินทรัพยสิทธิการใช 0.00 0.00 4.51 3.72
สินทรัพยไมมีตัวตน 145.37 134.14 105.48 105.69
ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการ
โทรทัศน 

198.00 0.00 0.00 0.00

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 12.81 23.84 11.86 11.55
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 691.83 258.31 776.21 688.54 
รวมสินทรัพย 1,135.41 706.06 918.36 850.64 
หนี้สิน 
หนี้สินหมุนเวียน 

 

เจาหนี้การคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น 260.67 118.14 225.42 56.92
สวนของเจาหนี้คาใบอนุญาตใหใชคล่ืน
ความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนที่ถึงกําหนด
ชําระในหนึ่งป 

216.18 0.00 0.00 0.00

สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป 

0.72 0.70 2.49 1.70

เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เก่ียวของกัน 79.96 0.00 0.00 2.00
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการอื่น 157.28 0.00 0.00 0.00
เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลอื่น 80.00 0.00 0.00 0.00
ภาษีเงินไดคางจาย 1.73 0.21 0.94 0.13
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น 1.89 2.07 0.00 0.00
เจาหนี้จากหุนเพิ่มทุน 154.00 0.00 0.00 0.00
หนี้สินที่เก่ียวของโดยตรงกับสินทรัพยไม
หมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย 

0.00 0.00 75.55 0.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน 952.43 121.12 304.40 60.75 
หนี้สินไมหมุนเวียน     
หนี้สินตามสัญญาเชา - สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป 

2.26 1.28 2.25 2.26

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 0.54 0.52 0.50 0.49
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับ 14.66 15.17 6.30 7.17 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบการเงินรวม (ลานบาท) 

สําหรับงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
สําหรับงวด 6 

เดือน 

2561 2562 2563 
30 มิถุนายน 

2564 
ผลประโยชนพนักงาน 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 17.46 16.97 9.05 9.92 
รวมหนี้สิน 969.89 138.09 313.45 70.67 
สวนของผูถือหุน  
ทุนจดทะเบียน 200,317.94 200,317.94 160,872.21 160,872.21
ทุนที่ออกและชําระแลว 67,887.51 67,887.51 74,628.86 75,650.20
สวนตํ่ากวามูลคาหุนสามัญ (62,784.55) (62,784.55) (69,458.49) (70,463.48)
ทุนสํารองตามกฎหมาย 2.79 2.79 2.79 2.79
กําไร (ขาดทุน) สะสม (4,247.70) (3,746.98) (3,784.72) (4,386.73)
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (682.96) (790.81) (783.53) (22.81)
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (9.57) 0.00 0.00 0.00
รวมสวนของผูถือหุน 165.52 567.96 604.91 779.97 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,135.41 706.05 918.36 850.64 

5.2.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม (ลานบาท) 

สําหรับงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
สําหรับงวด 6 

เดือน 

2561 2562 2563 
30 มิถุนายน 

2564 
รายได  
รายไดจากการขายและการ
ใหบริการ 

569.63 325.41 122.51 36.99

รวมรายได 569.63 325.41 122.51 32.99 
ตนทุนขายและตนทุนการ
ใหบริการ 

(474.90) (215.05) (96.16) (27.07)

รวมตนทุน (474.90) (215.05) (96.16) (27.08) 
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน 94.73 110.36 26.35 9.92 
ดอกเบ้ียรับ 1.62 1.81 6.51 2.14
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนาย - 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 

0.00 0.00 (10.81) 187.30

รายไดอื่น 13.17 49.08 18.44 0.64
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินรวม (ลานบาท) 

สําหรับงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
สําหรับงวด 6 

เดือน 

2561 2562 2563 
30 มิถุนายน 

2564 
คาใชจายในการขายและบริการ (60.21) (33.00) (8.98) (4.39)
คาใชจายในการบริหาร (198.59) (180.04) (99.50) (36.33)
(หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ) 
รายการโอนกลับ 

(13.05) 0.00 0.00 0.00

ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย
และรายการโอนกลับ 

(0.49) (61.37)
21.16 0.93

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
ระยะยาว 

(223.27) 0.00 0.00 0.00

ตนทุนทางการเงิน (27.10) (29.08) (0.76) (0.26)
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงิน
ลงทุนในการรวมคา 

0.00 0.00 (3.46) (17.92)

กําไร (ขาดทุน) กอน 
(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได 

(413.19) (142.24) (51.05) (142.03) 

(คาใชจาย) รายไดภาษีเงินได (1.74) (0.23) (1.78) (0.13)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปจากการ
ดําเนินงานท่ียกเลิก 

141.27 635.52 15.02 (1.22)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (273.66) 493.05 (37.81) 140.68 

5.2.3 งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม (ลานบาท) 

สําหรับงวดป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับงวด 6 
เดือน 

2561 2562 2563 
30 มิถุนายน 

2564 
กระแสเงินสด     
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จาก
กิจกรรมดําเนินงาน 

(17.27) (140.78) (36.71) (17.96)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จาก
กิจกรรมลงทุน 

(4.64) 869.88 (78.89) 82.35

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จาก
กิจกรรมจัดหาเงิน 

26.88 (573.40) (2.39) 17.15

เงินสดและรายการเทียบเทาเงิน 4.97 155.70 (117.99) 81.54 
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งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม (ลานบาท) 
สดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ตนงวด 

24.40 29.37 185.07 21.93

เงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สดปลายงวด 

29.37 185.07 67.08 103.46 

5.2.4 ภาพรวมการดําเนินงาน 

รายได  

ไตรมาส 2/2564 กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวมจํานวน 36.99 ลานบาท เม่ือเทียบกับไตรมาส 2/2563 ซึ่งมี
รายไดรวม 62.45 ลานบาท ลดลง 25.46 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 40.77 สาเหตุหลักมาจากรายไดสวนงานธุรกิจ
ส่ือ และรายไดจากการขายสินคาและบริการ (หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ) ลดลงจํานวน 5.43 ลานบาท และรายได
สวนงานธุรกิจการจําหนายและใหบริการเคร่ืองมือและอุปกรณตรวจสอบชีวอนามัยมีลดลง 20.03 ลานบาท 
เน่ืองจากมีการจําหนายเงินลงทุนในสวนนี้ออกไปเม่ือป 2563 และมีรายไดดอกเบ้ียรับและรายไดอื่น ๆ รวม 2.78 
ลานบาท ลดลง 15.92 ลานบาท จากไตรมาส 2/2563 คิดเปนรอยละ 85.12 นอกจากนี้ ยังมีกําไรจากการขายเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 187.30 ลานบาท ในป 2564 

ในป 2563 กลุมบริษัทฯ มีรายไดรวมจํานวน 122.51 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2562 ซึ่งมีรายไดรวม 325.41 
ลานบาท ลดลง 202.90 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62.35 สาเหตุหลักมาจากรายไดสวนงานธุรกิจส่ือ เน่ืองจากไดมี
การยกเลิกใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอล และรายไดจากการขายสินคาและ
บริการ (หนังสือ พิมพฐานเศรษฐกิจ) ลดลงจํานวน 162.73 ลานบาท รายไดสวนงานธุรกิจการจําหนายและ
ใหบริการเคร่ืองมือและอุปกรณตรวจ สอบชีวอนามัยมีลดลง 39.04 ลานบาท และสวนงานธุรกิจคอมพิวเตอรมี
รายไดลดลง 1.13 ลานบาท และมีรายไดดอกเบ้ียรับและรายไดอื่น ๆ รวม 24.95 ลานบาท ลดลง 25.94 ลานบาท 
จากป 2562 คิดเปนรอยละ 50.97 

ในป 2562 กลุมบริษัทฯ  มีรายไดรวม 325.41 ลานบาท ลดลงจากป 2561 มีรายไดรวม 569.63 ลานบาท 
ลดลง 244.22 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 42.87 สาเหตุหลักมาจากสวนงานธุรกิจส่ือ มีรายไดจากการดําเนินงาน
รวม  262.02 ลานบาท  ลดลงจากป 2561 จํานวน 234.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 47.26 สาเหตุเน่ืองจากการคืน
ใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิตอล ชอง19  ตามมติคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) และกําหนดใหยุติการออกอากาศในวันที่ 16 
สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น. เปนตนไป  ซึ่งบริษัทฯ ไดปรับกลยุทธในการหารายไดของกลุมบริษัทในธุรกิจส่ือ  
โดยเนนรายไดที่มาจากส่ือใหม (New Media) ส่ือออนไลน และรายไดจากการจัดกิจกรรม การสัมมนา การจัด
ประชุมหรือการจัดงานแสดง มากขึ้น ในขณะท่ีในสวนงานธุรกิจการจําหนายเคร่ืองมือและอุปกรณ และใหบริการ
ติดต้ังระบบโครงการเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและตรวจสอบชีวอนามัยลดลง 3.66 ลานบาท และสวนงานธุรกิจจําหนาย
สินคาเทคโนโลยีและใหบริการปรึกษาออกแบบระบบสารสนเทศลดลง 5.74 ลานบาท ซึ่งจากภาวะเศรษฐกิจและ
การตลาดผันผวน ทําใหภาคเอกชนไดชะลอการลงทุน และจากการย่ืนประมูลใหไดมางานโครงการตาง ๆ ใน
ภาครัฐอยูระหวางการแขงขันประมูลและพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ ยังคงดําเนินการธุรกิจตามแผนดําเนินงานของ
บริษัทฯ และคาดหวังวาจะมีสัดสวนรายไดเพิ่มขึ้น 
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ตนทุนขาย  

ไตรมาส 2/2564 กลุมบริษัทฯ มีตนทุนขายและตนทุนการใหบริการรวม 27.07 ลานบาท ลดลงเม่ือเทียบกับ
ไตรมาส 2/2563 ซึ่งมีตนทุนขายและตนทุนการใหบริการรวม 61.60 ลานบาท ลดลง 34.53 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 56.05 ซึ่งลดลงไปในทิศทางเดียวกับรายไดที่ลดลง 

ในป 2563 กลุมบริษัทฯ มีตนทุนขายและตนทุนการใหบริการรวม 96.16 ลานบาท ลดลงเม่ือเทียบกับป 
2562 ซึ่งมีตนทุนขายและตนทุนการใหบริการรวม 215.05 ลานบาท ลดลง 118.89 ลานบาท คิดเปนรอยละ 55.28 
ซึ่งลดลงไปในทิศทางเดียวกับรายไดที่ลดลง 

ในป 2562 กลุมบริษัทฯ มีตนทุนขายและตนทุนการใหบริการรวม 215.05 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับป 
2561 ซึ่งมีตนทุนขายและตนทุนการใหบริการรวม 474.90 ลานบาท ลดลง 259.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 54.72 
เน่ืองจากการควบคุมตนทุนการผลิตทุกสวนงานในกลุมบริษัทฯ  

คาใชจายในการขายและบริหาร  

ไตรมาส 2/2564 กลุมบริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารรวม 40.72 ลานบาท เม่ือเทียบไตรมาส 
2/2563 จํานวน 62.69 ลานบาท ลดลง 21.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35.05 โอนกลับขาดทุนจากการดอยคา
สินทรัพยจํานวน 0.93 ลานบาท เม่ือเทียบกับไตรมาส 2/2563 ที่มีดอยคาสินทรัพยจํานวน 3.19 ลานบาท ลดลง 
4.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 129.15 บริษัทฯมีการรับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 17.92 
ลานบาทและตนทุนทางการเงินรวม 0.26 ลานบาทในไตรมาส 2/2564 นอกจากน้ี มีขาดทุนจากการดําเนินงานที่
ยกเลิกจํานวน 1.22 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2563 จํานวน 1.57 ลานบาท ลดลด 0.35 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 22.29 

ป 2563 กลุมบริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารรวม 108.48 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2562 จํานวน 
213.04 ลานบาท ลดลง 104.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.08 โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยจํานวน 
21.17 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2562 ที่มีดอยคาสินทรัพยจํานวน 61.37 ลานบาท ลดลง 82.54 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 134.50 บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 10.81 ลานบาทและรับรูสวน
แบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 3.64 ลานบาทในป 2564 และมีตนทุนทางการเงินรวม 0.76 ลาน
บาท เม่ือเทียบกับป 2562 จํานวน 29.09 ลานบาท ลดลง 28.33 ลานบาท คิดเปนรอยละ 97.39 นอกจากนี้ในป 
2563 มีกําไรจากการดําเนินงานที่ยกเลิกจํานวน 15.03 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับป 2562 จํานวน 635.52 ลาน
บาท ลดลง 620.49 ลานบาท คิดเปนรอยละ 97.64 

ป 2562 กลุมบริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารรวม 213.04 ลานบาท ลดลงจากป 2561 ซึ่งมี
คาใชจายในการขายและบริหาร 258.80 ลานบาท ลดลง 45.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.68 เปนผลจากบริษัทฯ 
มีการปรับโครงสรางการบริหาร การควบคุมตนทุนและคาใชจายการผลิตทุกสวนงานในกลุมบริษัทฯ ทําให
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น และบริษัทฯ ไดบันทึกขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยและรายการโอนกลับ 61.37 
ลานบาท 
กําไรสุทธิ  

  ไตรมาส 2/2564 มีกําไรจากการดําเนินงานในไตรมาส 2/2564 เปนจํานวนเงิน 140.68 ลานบาท เม่ือเทียบ
กับไตรมาส 2/2563 ซึ่งมีขาดทุนจากการดําเนินงานจํานวน 49.47 ลานบาท โดยมีกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 
190.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 384.37 เปนผลจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 
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  ป 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสําหรับป 37.81 ลานบาท กําไรลดลงเม่ือเทียบกับป 2562 ซึ่งมีผลกําไรสําหรับ
ป 493.05  ลานบาท ลดลง 530.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 107.67 เปนผลจากการท่ีบริษัทยอยยกเลิกใบอนุญาต
ใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนระบบดิจิตอลในป 2562 

  ป 2562 บริษัทฯ มีกําไรสําหรับป 493.05 ลานบาท กําไรลดลงเม่ือเทียบกับป 2561 ซึ่งมีผลขาดทุนสําหรับป 
273.66 ลานบาท โดยมีกําไรเพิ่มขึ้น 766.71 ลานบาท คิดเปนรอยละ 280.17 เปนผลจากกําไรจากการดําเนินงานที่
ยกเลิก 635.52 ลานบาท 

5.2.5  ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย  
  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพยสินรวม 850.64 ลานบาท ลดลงจํานวน 67.72 ลานบาทจาก 
918.36 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คิดเปนรอยละ 7.37 โดยสาระสําคัญของการเปล่ียนแปลงหลักไดแก 
การขายสินทรัพยทางการเงิน 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพยสินรวม 918.36 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 212.30 ลานบาท
จาก 706.06 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คิดเปนรอยละ 30.07 โดยสาระสําคัญของการเปล่ียนแปลงหลัก
ไดแก การลงทุนในบริษัทรวม 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพยสินรวม 706.06 ลานบาท ลดลงจํานวน 429.35 ลานบาท
จาก 1,135.41 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คิดเปนรอยละ 37.81 โดยสาระสําคัญของการเปล่ียนแปลง
หลักไดแก การลดลงของลูกหนี้การคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น จํานวน 32.40 ลานบาท และการลดลงของที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณของบริษัทฯ จํานวน 158.79 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการลดลงจากคาเส่ือมราคา และรับรูผล
ขาดทุนจากการดอยคาอุปกรณสวนงานธุรกิจส่ือโทรทัศนบางสวนซ่ึงไมไดดําเนินการแลว 

หนี้สิน  
ณ วันที่  30 มิถุนายน 2564  บริษัทฯ  มีหนี้สินรวม 70.67 ลานบาท ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียน จํานวน 

60.75 ลานบาท และหน้ีสินไมหมุนเวียน จํานวน 9.92 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ง
บริษัทมีหน้ีสินรวม จํานวน 313.45 ลานบาท ลดลงจํานวน 242.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.45 สวนใหญเกิด
จากเงิน วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีเงินรับลวงหนาจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด 
จํานวน 164.40 ลานบาท 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563  บริษัทฯ  มีหนี้สินรวม 313.45 ลานบาท ประกอบดวยหน้ีสินหมุนเวียน จํานวน 
304.40 ลานบาท และหนี้สินไมหมุนเวียน จํานวน 9.05 ลานบาท เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ง
บริษัทมีหนี้สินรวม จํานวน 138.09 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 175.36 ลานบาท คิดเปนรอยละ 126.99 สวนใหญเกิด
จากเงินรับลวงหนาจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท กรีน เน็ต 1282 จํากัด จํานวน 164.40 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 138.09 ลานบาท ประกอบดวยหน้ีสินหมุนเวียน 121.12 
ลานบาท และหนี้สินไมหมุนเวียน จํานวน 16.97 ลานบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัทมีหนี้สิน  
969.89 ลานบาท ลดลง 831.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 85.76 บริษัทไดจายชําระคืนเจาหนี้จากเงินเพิ่มทุน PP 
และเจาหน้ีเงินกูยืมจายชําระเจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น  
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สวนของผูถือหุน 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน จํานวน 779.97 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 175.06 ลานบาท 

จาก 604.91 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คิดเปนรอยละ 28.94 สาเหตุหลักมาจากการรับรูกําไรจากการ
ขายเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 187.30 ลานบาท ในป 2564 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน จํานวน 604.91 ลานบาท ลดลงจํานวน 36.95 ลาน
บาท จาก 567.96 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คิดเปนรอยละ 6.51 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน จํานวน 567.96 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 402.44 
ลานบาท จาก 165.52 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คิดเปนรอยละ 243.14 โดยมีสาเหตุหลักมาจากโอน
กลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมของใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบริการโทรทัศนในระบบดิจิทัล 

5.2.6 สภาพคลองและกระแสเงินสด 

บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองในป 2563 และป 2562 ดวยอัตราสวนสภาพคลอง 0.47 เทา และ 3.70 เทา 
ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา สภาพคลองของบริษัทอยูในระดับคอนขางตํ่า ซึ่งบริษัทฯ มีการควบคุมการใชเงินอยาง
ระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพคลอง ทั้งนี้เม่ือพิจารณาการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยแลว บริษัทฯ อาจตอง
จัดหาเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อนํามาใชจายในการดํา เนินงานของบริษัทและขยายธุรกิจหรือลงทุนในธุรกิจใหม  

5.2.7 ปจจัยความเส่ียงซ่ึงอาจมีผลกระทบตอกําไรของบริษัทฯ 

(1) ความเส่ียงจากการพึ่งพาบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน  
เนื่องจากธุรกิจของกลุมบริษัทฯ จําเปนตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะในดานตาง ๆ อาทิ 
ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีการส่ือสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรม ดังนั้นหากบริษัทฯ 
สูญเสียบุคลากรเหลานั้นไปไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จะทําใหมีผลกระทบตอรายไดหลักของบริษัทฯ เปนอยาง
มาก ทั้งน้ี ความรุนแรงของผลกระทบขึ้นอยูกับจํานวน บุคลากรและปริมาณงานที่จะสูญเสียไป ตลอดจน
ระยะเวลาที่จะจัดหาพนักงานหรือพัฒนาพนักงานขึ้นมาทดแทน อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีมาตรการในการลด
ความเส่ียงจากการสูญเสียบุคลากรดังกลาวดวยการแบงหนวยธุรกิจ รวมถึงใหมีการกระจายหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบในการทํางานอยางเหมาะสม ตลอดจนมีแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อไมใหเกิด
ปญหาการธุรกิจหยุดชะงัก โดยมีผูควบคุมการดําเนินการ พัฒนาของบุคลากรตาง ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
มีนโยบายในการดูแลและสงเสริมพนักงานใหมีความรูสึกผูกพันและรักบริษัทฯ รวมทั้งจัดใหมีอัตรา เงินเดือน
ที่เหมาะสมและสวัสดิการพนักงานท่ีจูงใจใหพนักงานทํางานใหบริษัทฯ ในระยะยาวได นอกจากนี้ไดมีการ
สํารองอัตรากําลังของหนวยงานในฝายพัฒนาระบบใหเกินไวประมาณรอยละ 5 ของจํานวนโปรแกรมเมอรที่
มีทั้งหมด และบริษัทฯ ยังมีระบบการพัฒนาโปรแกรมเมอรที่มีประสิทธิภาพเปนขั้นเปนตอน และสรางแบบ
แผนการเรียนรูใหสามารถถายทอดความรูในขั้นตอนการทํางานไดในชวงระยะเวลาเร่ิมต้ังแต 2 - 4 สัปดาห
เปนตนไป จึงทําใหหากบริษัทฯ สูญเสียบุคลากรบางสวนไป ก็สามารถพัฒนาบุคคลากรขึ้นมาใหมไดโดยใช
เวลาไมนานนัก 

(2) ความเส่ียงจากการถูกลอกเลียนแบบผลิตภัณฑของบริษัท 
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ดานโปรแกรมหรือรายการหรือเนื้อหาอาจจะถูกลอกเลียนแบบ โดยในกรณีเนื้อหา
รายการอาจมีการเลียนแบบรูปแบบรายการที่ไดรับความนิยมและความนาสนใจ ตลอดจนการนํารายการ
หรือเนื้อหาไปทําสําเนาซํ้า สวนในกรณีที่เปนโปรแกรมจะเปนการลอกเลียนแบบ ซึ่งหากมีการลอกเลียนแบบ
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บริษัทฯ ก็จะตองดําเนินการตามกฎหมายอยางเด็ดขาด เพื่อเปนการปองกันผูพัฒนาระบบไดทําการใสรหัส
ลับซึ่งเปนการปองกันทําใหลูกคาไมสามารถเขาถึง Source Code ของแตละโปรแกรมไดนอกจากนี้เพ่ือเปน
การปองกันมิใหคูคาหรือลูกคาลอกเลียนแบบไปใชในหนวยงานหรือสถานที่อื่น ๆ นอกเหนือจากสถานที่ที่ได
กําหนดไวตามสัญญาเทาน้ัน 

(3) ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ อยูในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงและจํานวนคูแขงมาก   
ธุรกิจส่ือมีการเปล่ียนแปลงแนวโนมและความตองการของกลุมผูชม โดยเดิมกลุมผูชมจะรับชมหรือรับ
ขาวสารผานส่ือหลัก อาทิ โทรทัศน วิทยุ ทําใหคูแขงจะมีเพียงผูประกอบการรายใหญในตลาด แตปจจุบัน
แนวโนมการรับชมหรือรับขาวสารผานชองทางส่ือใหมหรือโซเช่ียลเน็ตเวิรคตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้น หรือเกือบรอย
ละ 200 จึงทําใหผูประกอบการรายยอยหรือบุคคลทั่วไปสามารถเปนผูผลิตหรือเน้ือหาดวยเชนกันดวยธุรกิจ
ที่ไมมีขอจํากัด คูแขงในตลาดของธุรกิจส่ือจึงเพิ่มมากขึ้นเปนเทาตัว ทําใหตองมีการศึกษาและปรับรูปแบบ
ของเนื้อหารายการ รวมถึงเพิ่มชองทางในการรับชมหรือรับขาวสารเพื่อใหเขาถึงและตอบสนองกลุมผูชมได
อยางครบถวนทั่วถึง 

ธุรกิจโปรแกรมประยุกตและโปรแกรมยูทิลิต้ีเปนธุรกิจที่คูแขงรายใหมเกิดขึ้นไดเสมอและมักใชกลยุทธดาน
ราคาในการแขงขัน บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑซอฟตแวรในเชิงลึก กลาวคือจะเนนการ
พัฒนาซอฟตแวรที่เช่ือมโยงการใชงานกับโปรแกรมที่มีอยูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหกับผลิตภัณฑเดิมให
ตอบสนองและสามารถใชงานระหวางฝายงานตาง ๆ ไดโดยเนนกลุมลูกคาระดับองคกรท่ีตองการขยายและ
เช่ือมโยงระหวางฝายงานไมเพียงจํากัดการใชเพียงฝายงานใดฝายงานหน่ึงเทานั้นในปจจุบันยังไมมีคูแขง
รายใดที่มีซอฟตแวรระบบโปรแกรมที่มีความสามารถครอบคลุมระบบบริหารตาง ๆ ในองคกรและเชื่อมโยง
ในแตละฝายงานไดมากเทากับที่บริษัทฯ มีอยูในขณะเดียวกันเพื่อเปนการรักษาสวนแบงตลาด บริษัทฯ ยัง
ไดพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารสําหรับลูกคารายยอยที่มีความตองการใชงานไมซับซอนภายในหนวยงานซ่ึง
ในระบบบริหารยอยน้ีคูแขงของบริษัทฯ จะเปนบริษัทซอฟตแวรรายยอยท่ีพัฒนาแตละระบบโปรแกรมทั้งน้ี
จุดเดนของซอฟตแวรของบริษัทฯ คือสามารถทํางานในลักษณะของ web application ในขณะท่ีผลิตภัณฑ
สวนใหญที่มีอยูในตลาดยังทํางานในลักษณะของ client/server 

(4) ความเส่ียงที่อาจมีความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับฐานขอมูลของผลิตภัณฑอันเนื่องมาจากเหตุการณสุดวิสัย 
ในกรณีที่เกิดเหตุการณสุดวิสัยที่ไมสามารถบังคับหรือควบคุมได เชน ไฟดับ ไฟไหม ซึ่งอาจกอใหเกิดความ
เสียหายกับฐานขอมูลหรืองานที่อยูระหวางพัฒนา บริษัทฯ ไดจัดใหพนักงานทําการจัดเก็บขอมูลท่ีไดจาก
การผลิตทั้งหมดโดยมีการจัดเก็บขอมูลไวที่สวนกลางทุกวัน และมีระบบไฟสํารองหากเกิดเหตุการณไฟดับ
เกิดขึ้น ซึ่งจะทําใหพนักงานสามารถทําการสํารองขอมูลไดทัน สําหรับในกรณีหากเกิดเหตุการณอันอาจ
กอใหเกิดความเสียหายกับฐานขอมูลนั้น บริษัทฯ มีมาตรการในการสํารองขอมูลสําคัญโดยเก็บรักษาไวในที่
ที่ปลอดภัยอื่น เชน นําไปฝากไวในตูนิรภัยของทางธนาคาร เพื่อใหมีฐานขอมูลสํารองหากมีกรณีฉุกเฉิน
ดังกลาวเกิดขึ้น 

(5) ความเส่ียงจากความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลลับและเครื่องมือสําคัญในการทํางาน โดยกรณีพนักงาน
ของบริษัทฯ สามารถเขาถึงขอมูลและเปล่ียนแปลงรายละเอียดของงาน แมวาไดกําหนดใหมีการต้ังรหัสลับ
เพื่อเปนการควบคุมการเขาถึงขอมูลในคอมพิวเตอรแตละเคร่ืองและขอมูลในแตละสวนงานก็ตาม แตในทาง
ปฏิบัติเพื่อความสะดวกคลองตัวในการทํางาน เจาหนาท่ีฝายระบบสามารถใสรหัสและเขาถึงฐานขอมูลใน
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เคร่ืองคอมพิวเตอรแตละเคร่ืองได ซึ่งสามารถตรวจสอบไดวาพนักงานคนใดที่เขาไปทําการเปล่ียนแปลง
แกไขและทําในเวลาใด ทั้งน้ีจะมีการแบงระดับการเขาถึงขอมูลและโปรแกรมตามความเหมาะสมของ
พนักงานในแตละตําแหนง อาทิ เจาหนาที่ฝายผูพัฒนาระบบ (System Analysis) สามารถเขาถึงโครงสราง
ขอมูลและแกไขโปรแกรมได โปรแกรมเมอรสามารถเขาไปสรางและแกไขโปรแกรมไดแตไมสามารถเขาถึง
โครงสรางขอมูล และเจาหนาที่ฝายติดต้ังและสนับสนุน (Support) สามารถสอบถามโครงสรางขอมูลและ
โปรแกรมไดจากรหัสเมนูเทานั้น นอกจากนี้ในสัญญาจางของบุคลากรในสวนท่ีเก่ียวของกับขอมูลที่มี
ความสําคัญจะมีขอความระบุไวชัดเจนในสัญญาวาหามมิใหนําความลับของบริษัทฯ และลูกคาของบริษัทฯ 
ไปเปดเผย โดยมีการกําหนดคาเสียหายไวหากมีการฝาฝนเกิดขึ้น 

(6)   ความเส่ียงจากการรับเงินลาชา โดยการเรียกเก็บชําระคาบริการดานพื้นท่ีส่ือจะมีระยะเวลาชําระเงิน
ประมาณ 30 - 60 วัน ขึ้นอยูกับประเภทพื้นที่ส่ือและขอตกลงมาตรฐานทางการคาของธุรกิจเดียวกัน ซึ่ง
ความลาชาในการจายชําระจะเกิดจากขั้นตอนการตรวจสอบการใชพื้นที่ส่ือของลูกคาวาถูกตองและครบถวน
ตามการส่ังซื้อหรือไม ในสวนการเรียกเก็บชําระคาบริการการออกแบบระบบและพัฒนาโปรแกรมใหกับ
ลูกคาประเภทงานโครงการ มีระยะเวลาการชําระเงินประมาณ 45 - 90 วัน ขึ้นอยูกับผลิตภัณฑซอฟตแวร
และขนาดของโครงการหลังจากท่ีไดมีการตรวจรับงานเรียบรอยแลว แตเน่ืองจากการตรวจรับงานของหนวย
ราชการซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 80 ของรายไดนั้นมีขั้นตอนการอนุมัติและจํานวน
บุคคลผูเก่ียวของมาก จึงทําใหเกิดความลาชาในการรับชําระเงินอาจจะตองใชเวลาเพ่ิมอีกประมาณ 2 เดือน 
อาจทําใหมีผลตอสภาพคลองของบริษัทฯ และสงผลกระทบถึงการเขารับประมูลและรับงานในแตละ
โครงการที่ตองมีการวางเงินประกันในการเขารับงานตอไป ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการสํารองหนี้สูญโดย
พิจารณาจากลูกหน้ีแตละรายโดยประเมินจากระยะเวลาและมูลคาลูกหนี้คงคางประกอบกับประวัติการ
ชําระเงินในอดีตและฐานะการเงินของลูกหน้ีในปจจุบัน 

(7)   ความเส่ียงดานความนาเช่ือถือของบริษัทที่จัดต้ังขึ้นใหมเพ่ือใหบริการดานหลักทรัพย เน่ืองจากกลุมบริษัทฯ 
ประกอบธุรกิจส่ือเปนหลัก รวมไปถึงส่ือดานการลงทุน แตยังไมมีประสบการณการประกอบธุรกิจประเภท
หลักทรัพยมากอน อยางไรก็ตามบริษัทฯ คาดวาการดําเนินงานของกลุมธุรกิจหลักดวยมาตรฐานท่ีดีและมี
ความนาเช่ือถือจะนํามาซ่ึงความนาเช่ือถือของบริษัทยอยทางออม ทั้งนี้การประกอบธุรกิจหลักทรัพยใน
รูปแบบใหมที่ทันสมัยและเขาถึงงาย ทําใหมีความแตกตางในดานการบริการบางสวนเพ่ือเปนการลดตนทุน
และสรางผลประโยชนใหกับผูลงทุนไดมากที่สุด โดยมีการลดจํานวนบุคคลที่ใหบริการมาเปนการใหบริการ
ดวยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐเปนผูใหบริการและใหคําปรึกษา ซึ่งตองอาศัยความเขาใจของผูใชบริการ
และตองศึกษาการใชงานดวยตัวเอง จึงเปนปจจัยความเส่ียงอีกหนึ่งปจจัยหากผูใชบริการตองการรับบริการ
ในรูปแบบของบุคคลที่สามารถส่ือสารและดําเนินการไดตรงความตองการมากกวาการศึกษาดวยตนเอง  

5.3 ประมาณการทางการเงินในป ปจจุบัน โดยระบุถึงขอสมมติฐานทางการคาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ
สอบทานตัวเลขโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
- ไมมี- 
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5.4 รายชื่อผูบริหารและรายช่ือผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 

รายชื่อผูบริหาร  

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1 นายกฤษฎา พฤติภัทร รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร 
 

รายชื่อผูถือหุน 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน 
สัดสวนการถือหุน 

จํานวนหุน % 
1 นายศิริธัช  โรจนพฤกษ 15,476,913,911 20.459 
2 นายธีรพัฒน  สิงหวณิช 11,680,000,000 15.439 
3 นายวิโรจน  วชิรเดชกุล 6,582,800,000 8.702 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 2,228,882,659 2.946 
5 นายมงคล  อุนจิตติกุล 1,603,980,000 2.120 
6 กองทุน ประกันวินาศภัย 1,570,000,000 2.075 
7 นายสมบัติ  พานิชชีวะ 1,412,043,300 1.867 
8 นายวิโรจน  อึ้งไพบูลย 1,319,748,100 1.745 
9 นายไชยกร  บุญลภาภัทร 600,000,000 0.793 

10 นายจารุพงศ  จีนาพันธ 550,000,000 0.727 
 รวมทั้งหมด 4,3024,367,970 56.873 

5.5 ขอมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 

 -ไมมี- 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

 -ไมมี-  

7. ผลประโยชนหรือรายการที่เกีย่วของกันระหวางบริษัทฯ กับกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุน ที่ถือหุนทั้ง
ทางตรงหรือทางออมตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 

-ไมมี- 

9. สรุปสาระของสัญญาที่สําคัญ ๆ ในชวง 2 ปที่ผานมา 

-ไมมี- 

10. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ใหผูถือหุนเลือกออกเสียงลงคะแนนไดพรอมเสนอช่ือกรรมการตรวจสอบอยาง
นอย 1 รายเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน  

ปรากฏตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 10 และ 11 ของหนังสือเชิญประชุม
วิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564 ของบริษัทฯ 
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นิยามของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เปนอิสระในการตัดสินใจและไมเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญผูบริหารและ
ผูที่เก่ียวของของบริษัท บริษัทยอย หรือบริษัทรวม เพื่อดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันโดยมีคุณสมบัติ
ครบตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ 
ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของ ผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง ทั้งนี้ 
ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซ่ึงเปนผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา  
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปน
ผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
กอนไดรับการแตงต้ัง 

ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือ
ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ
หรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลให
บริษัทหรือคูสัญญามีภาระหน้ีที่ตองชําระตออีกฝายหน่ึง ต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ
ต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณ
มูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียว
โยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันท่ีมี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 
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6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูที่
เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชือ่ใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 
1. ช่ือ-ช่ือสกุล 

อายุ 

: 
: 

นายพินิจ วุฒิพันธุ
74 ป 

 ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
 ตําแหนงปจจุบัน : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
 การศึกษา บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 การอบรม : หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)   

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประวัติการทํางาน 
ปจจุบัน 
 
 
อดีต 
 
 
 

:
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
กรรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท บลิส-เทล จํากัด (มหาชน) 
กรรมการ, ประธานกรรมการบริษัท  บริษัท เอสจีเอฟ แคปปตอล จํากัด (มหาชน) 
กรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสจีเอฟ แคปปตอล จํากัด (มหาชน) 
ผูตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เปาโลเมดิค จํากัด 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จํากัด   
กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ บริษัท สยามเจเนรัลแฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน)   

 การดํารงตําแหนงใน
กิจการที่ไมใชบริษัทจด
ทะเบียน 

:
 

กรรมการ บริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จํากัด  

 การดํารงตําแหนงใน
กิจการที่เปนบริษัทจด
ทะเบียนใน ตลท. 

:
 

กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) 
กรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสจีเอฟ แคปปตอล จํากัด (มหาชน) 

 การถือหุนบริษัทฯ : -ไมม-ี 
 วันที่แตงต้ังคร้ังแรก 8 กุมภาพันธ 2556
 จํานวนป 

ที่เปนกรรมการอิสระ 
: 8 ป (8/2/2556 –  ปจจุบัน)

 การเขารวมประชุม : ในรอบป 2563 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 คร้ัง จาก 10 คร้ัง, เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 7 คร้ัง จาก 7 คร้ัง 

 การมี/ไมมีสวนไดเสียใน
วาระการประชุมนี้ 

: -ไมม-ี 

 สถานที่ติดตอ : เลขที่ 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ช้ัน 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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2. ช่ือ-ช่ือสกุล : พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา                                                   
 อายุ 

ประเภทกรรมการ 
ตําแหนงปจจุบัน 

:
:
: 

67 ป 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

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

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

  : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2543
  : โรงเรียนนายทหารช้ันผูบังคับหมวด 2 รุนที่ 3 พ.ศ. 2522
  : โรงเรียนนายทหารช้ันผูบังคับฝูง รุนที่  58 พ.ศ. 2530
  : โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุนที่  34 พ.ศ. 2533
  : วิทยาลัยกองทัพอากาศ รุนที่  36 พ.ศ. 2545
  

 
ประวัติการทํางาน 
ปจจุบัน 
อดีต 
 
 
 
 

: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

นักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุนที่ 3  
สถาบันการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สัญญา ธรรมศักด์ิ สํานักงาน ป.ป.ช. 
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ 
รองผูอํานวยการกองวิชาการและระบบงาน  สํานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ 
ผูอํานวยการกองวิชาการและระบบงาน สํานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ  
เสนาธิการกรมการเงินทหารอากาศ 
รองเจากรมการเงินทหารอากาศ กรมการเงินทหารอากาศ 
ผูอํานวยการ สํานักงานตรวจสอบภายในกองทพัอากาศ 

 การดํารงตําแหนงใน
กิจการที่ไมใชบริษัทจด
ทะเบียน 

: ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ

 การดํารงตําแหนงใน
กิจการที่เปนบริษัทจด
ทะเบียนใน ตลท. 

: -ไมม-ี 

 การถือหุนบริษัทฯ : -ไมม-ี 
 วันที่แตงต้ังคร้ังแรก : 21 มีนาคม 2560 
 จํานวนปที่เปนกรรมการ

อิสระ 
: 4 ป (21/3/2560 – ปจจุบัน)

 การเขารวมประชุม : ในรอบป 2563 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 คร้ัง จาก 11 คร้ัง, เขารวมประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 7 คร้ัง จาก 7 คร้ัง 

 การมี/ไมมีสวนไดเสียใน
วาระการประชุมนี้ 

: -ไมม-ี 

 สถานที่ติดตอ : เลขที่ 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ช้ัน 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน 
 

การประชุมผูถือหุน 
 ขอ 25.  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันส้ินสุด
ของรอบปบัญชีของบริษัท 
 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากท่ีกลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุน
เปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได
ทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเหตุผลใน
การขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีนี้ใหคณะกรรมการจัดประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแต
วันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
   ขอ 26.  ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวาเปนเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนทราบไมนอยกวา 7 วันกอน
วันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 
 ในการประชุมผูถือหุน สามารถจัดประชุมได ณ ทองท่ีอันเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดอื่น ทั่ว
ราชอาณาจักร 
 
การมอบฉันทะเพ่ือเขาประชุมผูถือหุนและสิทธิของผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนน 
 ขอ 27.  ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได 
หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่ และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 
 โดยบุคคลที่ไดรับมอบฉันทะนั้น จะตองมอบหนังสือมอบฉันทะใหแกประธานกรรมการ หรือผูที่ประธานกําหนด ณ ที่
ประชุม กอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
 ขอ 28.  ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน  
และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุนมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ในกรณทีี่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซ่ึงมาเขารวมประชุม
ไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะมีผูถือหุนรองขอใหการประชุมดังกลาว
เปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะมีผูถือหุนรองขอใหทําการนัดประชุมใหม และใหสง
หนังสือเชิญประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ จะครบองคประชุมหรือไมก็ได 
 ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการน่ังเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีประธานกรรมการ หรือประธาน
กรรมการมิไดมาประชุม ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธาน หรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนใดคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธานในที่ประชุม 
 ขอ 29.  ในการออกเสียงลงคะแนน ใหหุนหนึ่งหุนมีสิทธิ์ออกเสียงหนึ่งเสียง 
 การออกเสียงลงคะแนน ใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คนรองขอ และที่ประชุมลงมติ ให
ลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด 
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 ขอ 30.  มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
 (1)  ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
 (2)  ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
   (ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

 (ค)  การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่
สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไร
ขาดทุนกัน 
   (ง)  การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 
   (จ)  การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู 
   (ฉ)  การควบหรือเลิกบริษัท 
   (ช)  เร่ืองอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด 
เรื่องอ่ืน ๆ  
 

 ขอ 32.  ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนาย
ไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยตามความหมายและหลักเกณฑที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยที่ใชบังคับในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทจด
ทะเบียนแลวแตกรณี ใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีประกาศดังกลาวกําหนดไวในเร่ืองน้ัน ๆ ดวย 
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คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารกอนเขาประชุม 
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 
------------------------------------------------------------ 

 
การมอบฉันทะ 

บริษัทฯ  ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.  เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถพิจารณา
ไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ (ตามรายช่ือกรรมการท่ีบริษัทกําหนด) ใหเปนผูรับมอบฉันทะเพ่ือเขา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุนแทน โดยผูถือหุนสามารถใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ  ข. 

 การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ 
 - ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ  
  แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
 - ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ  
  พรอมท้ังแนบเอกสารใหถูกตองครบถวน 
 การมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะ 
 - ผูมอบฉันทะโปรดระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังน้ี 

 1)  นายพินิจ วุฒิพันธุ ตําแหนง กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ป 
  อยูบานเลขท่ี 99/45 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230  

2)  พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา ตําแหนง กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ป 
  อยูบานเลขท่ี 11 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 

การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารกอนเขาประชุม 
ผูเขาประชุมจะตองแสดงเอกสารเพื่อลงทะเบียนกอนเขาประชุมดังตอไปนี้ (แลวแตกรณี) 
 ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 

- กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ใหแสดงบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให ซ่ึงปรากฏรูปถายของผูถือหุนและยังไม
หมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 

- กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉนัทะเขาประชุม 
1)   หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามที่แนบมาซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ 

 และผูรับมอบฉันทะ พรอมทั้งปดอากรแสตมป 20 บาท 
2) สําเนาบัตรประจําตัวของผูถือหุนที่ไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
3) สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

 ผูถือหุนที่เปนนติบุิคคล 
- กรณีผูมีอํานาจกระทําแทนนิติบุคคลของผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 

1) บัตรประจําตัวของผูแทน 
2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซ่ึงรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจกระทําแทนนิติบุคคล 

- กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉนัทะเขาประชุม 
1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามที่แนบมา ซ่ึงไดกรอกขอมูลถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบ

ฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ พรอมทั้งปดอากรแสตมป  20  บาท 
2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซ่ึงรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจกระทําแทนนิติบุคคล 
3) สําเนาบัตรประจําตัวของผูมีอํานาจกระทําแทนนิติบุคลที่ไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
4) สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบฉันทะ 

159/175



ส่ิงที่สงมาดวย 10 

 1/2 
 

 หนังสือมอบฉันทะแบบ (ก.) หนาท่ี 1/2 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) / Proxy Form (Form A) 
---------------------------- 

 

       เขียนท่ี/Written at                            . 
       วันที่/ Date เดือน/ Month          พ.ศ/Year                .
  

(1) ขาพเจา / I/ We                  สัญชาติ/Nationality                             . 
อยูบานเลขท่ี/ Residing at      ถนน/ Road                          ตําบล/แขวง/ Sub-district                          .                  
อําเภอ/เขต/ District                    จังหวัด/ Province                    ไปรษณีย/ Postal Code                         . 

(2) เปนผูถือหุนของ  บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
being a shareholder of News Network Corporation Public Company Limited 

โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม                      หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                เสียง  ดังนี้ 
Holding a total amount of                           share(s) and have a right to vote equal to             vote(s) as follows: 
     หุนสามัญ                      หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                    เสียง 
  ordinary share(s)            share(s)  have a right to vote equal to                vote(s) 
      หุนบุริมสิทธิ                      หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                    เสียง 
  preference share(s)            share(s)  have a right to vote equal to                vote(s) 
 

(3) ขอมอบฉันทะให  
       hereby appoint 
 

 

(3.1)                                     อายุ                        ป 
                

อยูบานเลขท่ี        ถนน                                      ตําบล/แขวง                             .                  
residing at        road               Tambon/Sub-district 
อําเภอ/เขต                       จังหวัด                                         ไปรษณีย                                 หรือ 
Amphur/District       Province                          Postal Code         or 

 

(3.2)          นายพินิจ วุฒิพันธุ                        อายุ        74              ป 
                         Mr. Pinit  Wuthipand                     age           74       years 

อยูบานเลขท่ี      99/45 ถนน -  ตําบล/แขวง      รามอินทรา          .                           
residing at       99/45 road - Tambon/Sub-district  Ramintra 
อําเภอ/เขต            คันนายาว จังหวัด         กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย            10230 หรือ 
Amphur/District Kannayao Province     Bangkok Postal Code 10230 or 
 

(3.3)          พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา อายุ       67            ป 
 Air Marshal Chartchai Rodboonpha age          67       years 

อยูบานเลขท่ี      11              ถนน -                 ตําบล/แขวง      วังทองหลาง   
residing at        11 road - Tambon/Sub-district  Wangthonglang 
อําเภอ/เขต              วังทองหลาง          จังหวัด         กรุงเทพมหานคร         ไปรษณีย            10310               . 
Amphur/District     Wangthonglang              Province     Bangkok          Postal Code  10310

โปรดกาเครื่องหมายหนาช่ือผูรับมอบฉันทะเพียงช่ือเดียว/ Please select only one proxy

อากรแสตมป 
20 บาท 
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(3.4)                                 -                                   อายุ       -             ป 

                                -                  age         -       years 

อยูบานเลขท่ี      -      ถนน                       -                ตําบล/แขวง      -                                                 
residing at        -    road              -    Tambon/Sub-district    - 
อําเภอ/เขต         -                     จังหวัด             -            ไปรษณีย            -                     . 
Amphur/District   -               Province         -            Postal Code - 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน 
คร้ังที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-EGM) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน  เวลา และ
สถานที่อื่นดวย 

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. 1/2021 to be held Tuesday, 14 December 2021 at 14.00 hours, via Electronic Mean (E-EGM) 
or such other date, time and place should the meeting be postponed. 
 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

Any actions performed by the proxy in the meeting shall have an effect as if such action have been performed by me/us in 
all respects. 
    ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผูมอบฉันทะ/ Appointer 
                         (........................................................................)  
 

    ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 
                          (........................................................................) 
 

    ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 
                          (........................................................................) 
 

    ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 

                          (........................................................................) 
หมายเหตุ  

1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได 
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. 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy Form (Form B) 
---------------------------- 

 

       เขียนท่ี/Written at                            . 
       วันที่/ Date เดือน/ Month          พ.ศ/Year                .  

(1) ขาพเจา / I/ We                  สัญชาติ/Nationality                             . 
อยูบานเลขท่ี/ Residing at      ถนน/ Road                          ตําบล/แขวง/ Sub-district                          .                  
อําเภอ/เขต/ District                    จังหวัด/ Province                    ไปรษณีย/ Postal Code                         . 

(2) เปนผูถือหุนของ  บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
being a shareholder of  News Network Corporation Public Company Limited 

โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม                      หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                เสียง  ดังนี้ 
Holding a total amount of                           share(s) and have a right to vote equal to             vote(s) as follows: 
     หุนสามัญ                      หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                    เสียง 
  ordinary share(s)            share(s)  have a right to vote equal to                vote(s) 
      หุนบุริมสิทธิ                      หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                    เสียง 
  preference share(s)            share(s)  have a right to vote equal to                vote(s) 

(3) ขอมอบฉันทะให  
       hereby appoint 

 

(3.1)                                     อายุ                        ป 
               age                   years 

อยูบานเลขท่ี        ถนน                                      ตําบล/แขวง                             .                  
residing at        road               Tambon/Sub-district 
อําเภอ/เขต                       จังหวัด                                         ไปรษณีย                                 หรือ 
Amphur/District       Province                          Postal Code         or 
 

(3.2)          นายพินิจ วุฒิพันธุ                        อายุ        74              ป 
                         Mr. Pinit  Wuthipand                     age           74       years 

อยูบานเลขท่ี      99/45 ถนน -  ตําบล/แขวง      รามอินทรา          .                           
residing at       99/45 road - Tambon/Sub-district  Ramintra 
อําเภอ/เขต            คันนายาว จังหวัด         กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย            10230 หรือ 
Amphur/District Kannayao Province     Bangkok Postal Code 10230 or 

 

(3.3)          พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา อายุ       67            ป 
 Air Marshal Chartchai Rodboonpha age          67       years 

อยูบานเลขท่ี      11              ถนน -                 ตําบล/แขวง      วังทองหลาง   
residing at        11 road - Tambon/Sub-district  Wangthonglang 
อําเภอ/เขต              วังทองหลาง          จังหวัด         กรุงเทพมหานคร         ไปรษณีย            10310               . 
Amphur/District     Wangthonglang              Province     Bangkok          Postal Code  10310  or 

โปรดกาเครื่องหมายหนาช่ือผูรับมอบฉันทะเพียงช่ือเดียว/ Please select only one proxy

อากรแสตมป 
20 บาท 
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(3.4)                                    -                     อายุ       -             ป 
                                     -      age              -       years 

อยูบานเลขท่ี       -      ถนน                       -               ตําบล/แขวง       -                                                   
residing at          -         road              -   Tambon/Sub-district   - 
อําเภอ/เขต         -                      จังหวัด             -            ไปรษณีย            -                     . 
Amphur/District  -              Province         -            Postal Code - 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ัง
ที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-EGM) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน  เวลา และสถานท่ี
อื่นดวย 

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. 1/2021 to be held Tuesday, 14 December 2021 at 14.00 hours, via Electronic Mean (E-EGM) or such 
other date, time and place should the meeting be postponed. 
 

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

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 
Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2021 held 

on 30 April 2021 

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

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

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 160,872,208,595 

บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 75,650,197,648 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนาย 
และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน 
เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda 2 To consider and approve the approve the decrease of the Company’s registered capital from 
the existing registered capital of THB 160,872,208,595 to THB 75,650,197,648 by cancelling 
the unissued shares and to consider and approve the amendment to Clause 4 of the 
Memorandum of Association of the Company to be in accordance with the decrease of 
registered capital 

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

                        Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 30,000,000,000 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิม 75,650,197,648 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 105,650,197,648 บาท โดย
การออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมจํานวน 30,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือ
รองรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และพิจารณา
อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือใหสอดคลอง
กับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

Agenda 3 To consider and approve the registered capital increase of the Company by THB 
30,000,000,000 from the existing registered capital of THB 75,650,197,648 to the new 
registered capital of THB 105,650,197,648 by issuing the new ordinary shares for 
30,000,000,000 shares, with the par value of THB 1 per share to be reserved for the 
allocation of the newly issued ordinary shares by private placement and to consider and 
approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to 
be in accordance with the increase of registered capital 

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

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

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement)  

Agenda 4 To consider and approve of the allocation of the newly issued ordinary shares by private 
placement 

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

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

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัท และแตงตั้งกรรมการใหม 
Agenda 5 To consider and approve the increase of number of directors of the Company and 

appointment of new directors 

การแตงตั้งกรรมการใหมเปนรายบุคคล 
To elect each new director individually 

ช่ือกรรมการ นางสาววราภรณ สุพฤกษาสกุล 
Name of Director : Ms. Varaporn Suprucksaskul 

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

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

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
 
ช่ือกรรมการ นางภาวลิน มาสะกี 
Name of Director : Mrs. Pawalin Masaki 

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

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

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแกไขเปล่ียนแปลงอํานาจกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท 
Agenda 6 To consider and approve the amendment of the change in the authority of the authorized 

director 

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

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

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ (ข.) หนาที่  5 / 8 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย สําหรับ (ก) หุนสามัญในบริษัท เว็ลธ เวน
เจอรส จํากัด จํานวนรอยละ 40 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัดและ 
(ข) สิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ตามสัญญากูยืมเงินของบริษัท 
เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด 

Agenda 7 To consider and approve the disposal of assets for (a) ordinary shares in Wealth Ventures 
Company Limited for the amount of 40 per cent of the total shares of Wealth Ventures 
Company Limited and (b) right of claim in the loan of Wealth Ventures Company Limited 
according to the Loan Agreement of Wealth Ventures Company Limited 

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

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

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 

 
วาระที่ 8 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
Agenda 8 Other business (if any) 

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

 appropriate 
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 

                       Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
         Approve      Disapprove        Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนน
เสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน  รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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. 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ (ข.) หนาที่  6 / 8 

 
 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม  เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 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........................................................................ผูมอบฉันทะ/ Appointer 
                         (........................................................................) 
 
 

    ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 
                          (........................................................................) 
 
 

    ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 
                          (........................................................................) 
 
 

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

1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน  ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  ตาม
แนบ 
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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หนังสือมอบฉันทะแบบ (ข.) หนาที่ 7 / 8 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to the Proxy Form (Form B) 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 Appointment of a proxy by the shareholder of News Network Corporation Public Company Limited 
 

 ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-
EGM) หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน  เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

      For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 to be held Tuesday, 14 December 2021 at 
14.00 hours, via Electronic Mean (E-EGM) or such other date, time and place should the meeting be postponed. 

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

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

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

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
 

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

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

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove         Abstain 
 

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

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

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                          งดออกเสียง 
                                      Approve       Disapprove          Abstain
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หนังสือมอบฉันทะแบบ (ข.) หนาที่ 8 / 8 
 

 

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

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

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove         Abstain 
 

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

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

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove          Abstain 
 

 

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

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

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                                 Approve      Disapprove         Abstain 
 

 

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

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

         เห็นดวย                   ไมเห็นดวย                        งดออกเสียง 
                                                                             Approve      Disapprove         Abstain 
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       วันที่............เดือน.............................พ.ศ............ 
 
 

(1) ขาพเจา                    สัญชาติ       ………....... 
 I/we                     Nationality  
 อยูบานเลขท่ี          
 Address          

 
 
 
 
 

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of News Network Corporation Public Company Limited 
 
 โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม   .………................................ หุน 
 Holding the total amount of      shares 

  
 

                            d          y 

ประสงคจะเขารวมประชุม และลงคะแนนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-EGM) สําหรับการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 
1/2564 โดยตองการเขารวมประชุม 

 

  เขารวมประชุมดวยตัวเอง 

        มอบฉันทะให (นาย / นาง / นางสาว)………………………………….......................... 

พ  หมายเลขบัตรประชาชน…………….……………....ไดเขารวมประชุมดังกลาวขางตนf 

(3) ขอมูลในการจัดสงวิธีการเขารวมประชุม 

                           อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบุ) 
      พ 
                           เบอรโทร………………………………………………………………………..(โปรดระบุ) 
g 
(4) จัดสงเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน (ตามส่ิงที่สงมาดวย 14 วิธีการเขารวมประชุม) ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 
(5) เม่ือทานไดรับการยืนยันตัวตนแลวบริษัทฯ จะจัดสงลิงคการเขารวมประชุมและวิธีการเขารวมประชุมไปยัง
 อีเมลที่ทานไดระบุ 
(6)  ในวันประชุมผูถือหุนจะตองเตรียม เลขบัญชีผูถือหุน และเลขบัตรประชาชนไว สําหรับการเขารวมประชุม
   ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 

 

……………………………………………………...

……………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………… 

ใบตอบรับเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส บริษัท นิวส เนต็เวริค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of News Network Corporation Public Company Limited 

หากทานไมสามารถเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และประสงคเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังนี้ 
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามตามสิ่งที่สงมาดวย และปดอากรแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมกับนํา

หนังสือมอบฉันทะ เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตน และเอกสารประกอบในการเขารวมประชุมโดยสงใหแกเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันที่

กําหนดดวย และในกรณีที่ทานประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูเขารวมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะที่สงมาดวย โดยทานสามารถสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบเพื่อแสดงตนมายังบริษัทจัดการโดยซองไปรษณียตอบรับ 

ตามท่ีไดแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 
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ข้อปฏิบัตสิาํหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-MEETING) และการมอบฉันทะ 

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มีความประสงคจะเขารวมประชุมตองสงเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไวมายัง
บริษัทฯ ภายใน วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เม่ือบริษัทฯ ไดตรวจสอบขอมูลตามรายชื่อผูถือหุนตามขอมูลปดสมุดทะเบียน
รายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมถูกตองครบถวนแลว ผูใหบริการจัดประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส จะสง Link 
สําหรับการเขารวมประชุมและคูมือการเขาใชงานไปยังอีเมลที่ทานไดสงมาแจงบริษัท โดยจะสง Link ลวงหนากอนวัน
ประชุม  

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-meeting) 

ผูถือหุนที่ตองการเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส จะตองแจงความประสงคที่จะเขารวมประชุม ได 2 วิธี
ดังตอไปนี้ 

1. ดวยวิธีสงขอมูลทาง E-Mail: ir@newsnetwork.co.th 
2. ดวยไปรษณียลงทะเบียนมาท่ี : 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-meeting)  

โปรดกรอกเอกสารแจงความประสงคเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-meeting) โดยขอใหทานระบุ 
อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพทมือถือของทาน ใหชัดเจน สําหรับใชในการลงทะเบียนเขารวมประชุม  

1. แนบสําเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเขารวมประชุม E-meeting  
1.1 ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 

 กรณีผูถือหุนประสงคเขารวมประชุมดวยตนเอง ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) 
o สําเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน หรือ         

บัตรประจําตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงชื่อ-สกุล 
ขอใหผูถือหุนแนบหลักฐานประกอบดวย 

 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) 
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม กรอกขอความถูกตองครบถวน 

และลงลายมือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 
o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูมอบฉันทะ เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตร

ประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ
และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองของผูมอบฉันทะ 

o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูรับมอบฉันทะ เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนา
บัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไม
หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองของผูรับมอบฉันทะ 
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1.2 ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 
 กรณีผู มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ)  ประสงคเขารวมประชุมดวยตนเอง  ผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) 
o สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ออกใหไมเกิน 1 ปกอนวันประชุม              

ผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยัง
ไมหมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

 กรณีที่มีการมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะ เขารวมประชุมแทน ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-meeting) 
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม กรอกขอความถูกตองครบถวน 

และลงลายมือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ และติดอากรครบถวนแลว 
o สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ออกใหไมเกิน 1 ปกอนวันประชุม  ผู

ถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยัง
ไมหมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

o สําเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามท่ีไดกลาว
ขางตน 

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ไดกลาวขางตน ไมใชเอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผูถือหุนจะตองแสดงเอกสาร
คําแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคําแปล โดยผูถือหุน หรือ โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลน้ัน (ในกรณี
เปนนิติบุคคล) 

2. สงเอกสารแจงความประสงคเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (ขอ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พรอมเอกสาร
ประกอบตาง ๆ (ขอ 2) โดยจัดสงมาใหบริษัท ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 
 ชองทาง E-Mail : ir@newsnetwork.co.th 
 ชองทางไปรษณีย :  

ฝายนักลงทุนสัมพันธ - เลขานุการบริษัท 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซ.เฉยพวง 
ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
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การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-meeting) 
1. เม่ือผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่แจงความประสงคเขารวมประชุมและไดรับการตรวจสอบครบถวนแลว ทาน

จะไดรับ E-Mail จํานวน 2 ฉบับจากทางผูใหบริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเปน Link สําหรับการเขารวมประชุม และ
คูมือการเขาใชงานระบบ กอนวันประชุม 3 วัน โปรดศึกษาคูมือวิธีการใชงานระบบการประชุม E-meeting โดย
ละเอียด กรณีที่ยังไมไดรับ E-Mail ดังกลาวภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ใหติดตอบริษัทโดยทันที 

2. การเขารวมประชุมและการลงคะแนนผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส สามารถใชไดกับคอมพิวเตอร / โนตบุค 
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพทมือถือผาน Web Browser : Chrome ดวยอินเตอรเน็ตความเร็ว 
4G หรืออินเตอรเน็ตบานพื้นฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเขารวมประชุมผานทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพทมือถือ จะตองติดต้ังโปรแกรม Zoom 
Cloud Meeting กอนเขารวมประชุม ซึ่งสามารถ download ไดดังนี้ 

ระบบ iOS 
 

ระบบ Android 

https://apps.apple.com/th/app/zoom‐cloud‐

meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?i

d=us.zoom.videomeetings 

3. ระบบจะเปดใหเขารวมประชุมลวงหนา 60 นาที กอนเริ่มการประชุม อยางไรก็ตามการถายทอดสดจะเร่ิมเม่ือ
ถึงเวลาประชุมเทานั้น  

4. การเขาสูระบบผูเขารวมประชุมจะตองใชขอมูลเลขทะเบียนผูถือหุน และเลขที่บัตรประชาชนของผูถือหุน 
5. การลงคะแนนผานระบบ E-Voting ทานจะสามารถลงคะแนนแตละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็น

ดวย หรืองดออกเสียง อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น กรณีที่ไมไดลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือวาทาน
ลงคะแนนเสียงเปนเห็นดวยโดยทันที (ใชวิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดวย) 

6. กรณีที่ผูเขารวมประชุมติดปญหาในการใชงานระบบ E-meeting ทานสามารถติดตอ บริษัท โอเจ อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด ตามเบอรโทรศัพทที่ระบุไวใน E-Mail ที่จัดสงคูมือการใชงานระบบไปใหทาน 
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*** การประชุม E-meeting นีจ้ะเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เท่านัน้ และจะไม่มีการจัดสถานที่การ
ประชุมในรูปแบบเดมิ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดนิทางมาที่บริษัท *** 

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอสิระ  

สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมแบบ E-meeting ดวยตนเองหรือไมสามารถมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะ
ทานอื่นเขารวมประชุมแบบ E-meeting ได หากผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ กรุณาสงหนังสือ
มอบฉันทะ โดยระบุผูรับมอบฉันทะเปนกรรมการอิสระทานใดทานหนึ่งตามที่บริษัทไดกําหนดไวพรอมเอกสารประกอบ 
ใหบริษัท ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผานชองทางตอไปนี้ 

 ทางอีเมล์ :  ir@newsnetwork.co.th 
 ทางไปรษณีย์:  

ฝายนักลงทุนสัมพันธ - เลขานุการบริษัท 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

หมายเหตุ : กรณีที่ผูถือหุนระบุการลงคะแนนเสียงแตละวาระ กรรมการอิสระจะทําการลงคะแนนเสียงตามที่ทานไดระบุ
มาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง เพียงอยางใดอยางหน่ึงเทานั้นไมสามารถแบงการออกคะแนนเสียงเปนบางสวนได (เวนแตเปนการลงคะแนนเสียง
ของ Custodian) 

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น  
กรุณานําสงขอมูลตอไปนี้  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม) กรอกขอความถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือผู
มอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผูรับมอบอํานาจ พรอมประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

3. หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
4. หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
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6. จัดสงขอมูล ผานชองทางตอไปนี้ 
 ทางอีเมล : ir@newsnetwork.co.th 
 ทางไปรษณีย:  

ฝายนักลงทุนสัมพันธ - เลขานุการบริษัท 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

การส่งคําแนะนําหรือคําถามเก่ียวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเก่ียวข้องกับ
วาระใด ๆ ซึ่งจะพจิารณาในการประชุม E-meeting  

 กรณีทานผูถือหุนมีความประสงคจะสงคําแนะนําหรือคําถามตาง ๆ สามารถกระทําได 2 วิธี ดังตอไปนี้ 

1. สงคําแนะนําหรือคําถามล่วงหน้าใหบริษัทกอนวันประชุม ผานชองทางดังตอไปนี้ 
 อีเมล : ir@newsnetwork.co.th 
 โทรศัพท :  02-273-8351-5 
 ทางไปรษณีย :  

ฝายนักลงทุนสัมพันธ – เลขานุการบริษัท 
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

2. สงคําแนะนําหรือคําถามระหว่างการประชุม สําหรับผูที่เขารวมประชุม E-MEETING โดยผูเขารวมประชุม
จะตองระบุชื่อและนามสกุล พรอมแจงวาเปนผูถือหุนเขารวมประชุมเอง หรือเปนผูรับมอบฉันทะ กอนที่จะมี
การสงคําแนะนําหรือคําถามทุกคร้ัง บริษัทเปดชองทางในการสงคําแนะนําและคําถามระหวางประชุม ดังนี้ 

 ชองทางการสนทนาระบบพิมพขอความ (Chat)  
 ชองทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเขารวมประชุมจะกดปุมยกมือ และเปดไมโครโฟนท่ีอุปกรณของ

ตนเอง หลังจากท่ีเจาหนาที่ควบคุมระบบสงคําเชิญใหทานสนทนาได และกรุณาปดไมโครโฟน
หลังจากที่สนทนาเสร็จทุกคร้ัง (สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากคูมือการเขารวมประชุมที่ถูก
จัดสงไปยังอีเมลของผูเขารวมประชุม) 

ทั้งนี้ หากผูถือหุนมีขอสงสัยเก่ียวกับการประชุมสามารถติดตอเจาหนาที่ ดังนี้ 
1. เร่ืองการสงเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเขารวมประชุมผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) ติดตอ

เลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมได ตามชองทางการติดตอบริษัท ตามรายละเอียดขางตน 
2. เร่ืองขั้นตอนการเขารวมประชุมและการลงคะแนนเสียงผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) กรณีที่ยืนยัน

ตัวตนอยางถูกตองและครบถวนแลว ติดตอ บริษัท โอเจ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ตามเบอรโทรศัพทที่ระบุ
ไวใน E-Mail ที่จัดสงคูมือการใชงานระบบไปใหทาน 
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