OM6409004
30 กันยายน 2564
เรื่อง แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2564 การแกไขวัน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และแจงการจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน (เพิ่มเติม)
เรียน กรรมการผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สิ่งที่สงมาดวย สารสนเทศของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เรื่องการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
สําหรับหุนสามัญและ สิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 11/2564 เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2564 ณ หองประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 333 อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพวง ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 นั้น บริษัทฯ ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการที่สําคัญ
ดังนี้
1.

อนุมัติแตงตั้งนายบากบั่น บุญเลิศ เปนกรรมการ แทนนายภราดร พุมโพธิ์ทอง กรรมการที่ลาออก และใหดํารง
ตําแหนงรองประธานกรรมการ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2564 เปนตนไป

2.

อนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัท จาก 8 ทาน เปน 10 ทาน
โดยเสนอใหแตงตั้ง นางสาววราภรณ สุพฤกษาสกุล และ นางสาวภาวลิน มาสะกี เปนกรรมการใหมของบริษัท
ทั้งนี้ เมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทจะประกอบดวยกรรมการ จํานวน 10 ทาน ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

นายโกศล
นายบากบั่น
นายกุศล
นายกฤษฎา
นายพิพัทธ
นางสาววราภรณ
นางสาวภาวลิน
ดร. ปฏิมา
นายพินิจ
พลอากาศโทชาติชาย

โพธิ์สุวรรณ
บุญเลิศ
สังขนันท
พฤติภัทร
ชนะสงคราม
สุพฤกษาสกุล
มาสะกี
จีระแพทย
วุฒิพันธุ
รอดบุญพา

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ และรักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

1 / 20

3.

อนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ของบริษัท
จากเดิม
“ชื่อและจํานวนกรรมการ ซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายกฤษฎา พฤติภัทร หรือ นายกุศล สังขนันท
หรือ นายพิพัทธ ชนะ สงคราม กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
เปน
“ชื่อและจํานวนกรรมการ ซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายกฤษฎา พฤติภัทร หรือ นายกุศล
สังขนันท หรือ นายพิพัทธ ชนะสงคราม หรือ นางสาววราภรณ สุพฤกษาสกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลง
ลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท”

4.

อนุมัติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ จําหนาย (ก) หุนสามัญของ บริษัท เว็ลธ เวน
เจอรส จํากัด (“บริษัทเปาหมาย”) จํานวน 1,800,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของจํานวนหุนทั้งหมดใน
บริษัทเปาหมาย และ (ข) สิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของบริษัทเปาหมาย ตามสัญญากูยืมเงินระหวางบริษัทเปาหมาย
และบริษัท Cleveland Universe Limited ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และสัญญา
โอนสิทธิเรียกรองระหวางบริษัทฯ และบริษัท Cleveland Universe Limited ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (“ธุรกรรม
การซื้อขาย”)
การเขาทําธุรกรรมการซื้อขายขางตน ถือเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งคํานวณขนาดรายการสูงสุดเทากับ
รอยละ 67.60 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และหากนับรวม
ขนาดรายการที่เกิดขึ้นในระหวาง 6 เดือนกอนวันที่มีการตกลงเขาทํารายการในครั้งนี้ ไดแก 11.18 จะทําใหรายการ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ มีขนาดรายการรวมเทากับรอยละ 78.78 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน
เปรียบเทียบกับสินทรัพยรวมของบริษัทฯ ซึ่งถือวาเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ประเภทที่ 1 บริษัทฯ จึงมี
หนาที่เปดเผยขอมูลตามสารสนเทศที่กําหนด แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นตอการทํารายการ
จํา หนา ยไปซึ่ง สิน ทรั พ ย และจัดใหมีก ารประชุมผู ถือ หุน เพื่อ พิจารณาอนุมัติการเขา ทํารายการจํา หนา ยไปซึ่ง
สินทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และอนุมัติการเขาทําสัญญาซื้อขายหุนและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกู ระหวางบริษัทฯ ในฐานะผูขาย และ นายธรรศ
พลฐ แบเลเว็ลด ในฐานะผูซื้อ และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของ สําหรับการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย สําหรับ (ก)
หุนสามัญของบริษัทเปาหมาย รอยละ 40 ของจํานวนหุนทั้งหมดในบริษัทเปาหมาย และ (ข) สิทธิเรียกรองในหนี้
เงินกูของบริษัทเปาหมาย ตามสัญญากูยืมเงินระหวางบริษัทเปาหมาย (ในฐานะผูกู) และบริษัท Cleveland
Universe Limited (ในฐานะผูใหกู) ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และสัญญาโอน
สิทธิเรียกรองระหวางบริษัทฯ (ในฐานะผูรับโอนสิทธิ) และบริษัท Cleveland Universe Limited (ในฐานะผูโอน
2 / 20

สิทธิ) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สําหรับการโอนสิทธิเรียกรองตามหนี้เงินกูตามสัญญากูยืมเงิน ลงวันที่ 20
พฤษภาคม 2563 ขางตน ซึ่งการโอนสิทธิเรียกรองตามหนี้เงินกูระหวางบริษัทฯ และบริษัท Cleveland Universe
Limited นั้น สืบเนื่องมาจากธุรกรรมการไดมาซึ่งสินทรัพยสําหรับหุนสามัญและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของบริษัท
เปาหมายที่ไดรับอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ระหวาง
บริษัทฯ ในฐานะผูซื้อ และ บริษัท Cleveland Universe Limited ในฐานะผูขาย ทั้งนี้ หลังจากการซื้อหุนและรับโอน
สิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูมาจากผูขายเดิมนั้น บริษัทฯ และบริษัทเปาหมายไมไดเขาทําสัญญากูยืมเงินเพิ่มเติมอีก
โดยที่ เมื่อเงื่อนไขบังคับกอนครบถวน ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุนและสิทธิ
เรียกรองในหนี้เงินกู นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด จะชําระราคาซื้อขายใหแกบริษัทฯ ครบเต็มจํานวน และเมื่อธุรกรรม
การจํ า หนา ยไปซึ่ ง ทรัพ ยสิน นี้เสร็จสมบูรณ บริษัท ฯ จะยุติการเปน ผูถือ หุน และผูใ หกูใ นบริษัท เปา หมาย ทั้ง นี้
บริษัทฯ คาดวาธุรกรรมการซื้อขายจะแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือวันอื่นใดที่คูสัญญาไดตกลงกัน
ทั้งนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนมีมติไมอนุมัติใหเขาทํารายการจําหนายไปรายการนี้หรือเงื่อนไขบังคับกอนไมบรรลุผล
สําเร็จ คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงจะเลิกสัญญาซื้อขายหุนและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูตอไป
รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อขาย รวมถึงขอกําหนดและเงื่อนไขตาง ๆ ที่จะระบุในสัญญาซื้อขายหุนและสิทธิ
เรียกรองในหนี้ ระหวางบริษัทฯ ในฐานะผูขาย และ นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด ในฐานะผูซื้อ (“สัญญาซื้อขายหุน
และสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกู”) ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เรื่อง การจําหนายไปซึ่งสินทรัพย สําหรับหุนสามัญและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด
(สิ่งที่สงมาดวย 1)
5.

อนุมัติมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือรักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดรับการ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือรักษาประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจพิจารณาและดําเนินการในเรื่อง
ตาง ๆ ที่จําเปน เกี่ยวของ และ/หรือ ตอเนื่องกับธุรกรรมการซื้อขาย ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงเรื่องดังตอไปนี้
(1) เจรจา พิจารณา กําหนด เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดตาง ๆ และ/หรือ ลงนามในสัญญาซื้อขายหุน
และสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกู และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของกับธุรกรรมการซื้อขาย และ
(2) ดําเนินการอื่นใดที่จําเปน เกี่ยวของ และ/หรือ ตอเนื่องกับธุรกรรมการซื้อขาย โดยปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของตอไป

6.

อนุมัติใหแตงตั้ง บริษัท แคปปตอล แอดแวนเทจ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่อยูในบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อใหความเห็นตอ
การเขาทําธุรกรรมการซื้อขายซึ่งเปนการทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย

7.

แกไขวันที่ของการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ จากเดิมที่กําหนดใหจัดขึ้นในวันที่ 24
พฤศจิกายน 2564 เปนวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 333 อาคารเลาเปง
ง ว น 1 ชั้ น 18 โซนเอ ซอยเฉยพ ว ง ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต แขวงจอมพล เขตจตุ จั ก ร กรุ ง เทพมหานคร 10900
(กําหนดการดังกลาวเปนกําหนดการเบื้องตน อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบอํานาจใหฝายจัดการ
ดําเนินการเปนผูตัดสินใจหากมีการเปลี่ยนแปลง)
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วาระการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ใหยังคงวาระตามเดิมที่มีมติอนุมัติในที่
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 โดยเพิ่มวาระการเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัท และ
แตงตั้งกรรมการใหม การแกไขเปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และการเขาทํารายการ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย ซึ่งสามารถสรุปวาระการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 160,872,208,595 บาท เปน
ทุนจดทะเบียนจํานวน 75,650,197,648 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนาย และพิจารณา
อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 30,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 75,650,197,648 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 105,650,197,648 บาท โดยการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 30,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private
Placement)
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัท และแตงตั้งกรรมการใหม
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย สําหรับ (ก) หุนสามัญในบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด
จํานวนรอยละ 40 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัดและ (ข) สิทธิเรียกรองในหนี้
เงินกูของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ตามสัญญากูยืมเงินของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ทั้งนี้ ใหวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) เปน
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เชนเดิม ตามการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2564 ที่ไดมีการ
ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564
และอนุมัติมอบหมายใหประธานกรรมการ และ/หรือรักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร มีอํานาจเปลี่ยนแปลงวัน
เวลา สถานที่การจัดประชุม และ/หรือรูปแบบการจัดประชุม รวมถึงดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียกและการ
จัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ไดในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือตามความจําเปนและเหมาะสม ภายใต
เงื่อนไขของกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
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นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีผูติดเชื้อ
เพิ่มขึ้น และมีความรุนแรงอยางตอเนื่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ มีความตระหนักและหวงใยสุขภาพ
และความปลอดภัยของผูถือหุนและผูเขารวมประชุม รวมถึงผูที่มีสวนรวมในการจัดประชุมทุกทานเปนอยางยิ่ง
บริษัทฯ จึงมีความจําเปนตองจัดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่
1/2564 ของบริษัทฯ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ ขอใหผูถือหุนและผูเขารวมประชุมทุก
ทานปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) อยางเครงครัด เพื่อเปนการปองกันและลดความเสี่ยงตอการแพรระบาด ซึ่งบริษัทฯ จะ
ดําเนินการตามประกาศกรุงเทพมหานครและรัฐบาล โดยจะแจงใหผูถือหุนและผูเขารวมประชุมทุกทานทราบ
รายละเอียดของมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรายละเอียด
รวมถึงขอปฏิบัติสําหรับการเขารวมประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและการมอบฉันทะ ในหนังสือเชิญประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ตอไป บริษัทฯ ตองขออภัยในความไมสะดวกมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพรตอประชาชนและนักลงทุนตอไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา พฤติภัทร)
รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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สารสนเทศของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เรื่องการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย สําหรับหุนสามัญและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกู
ของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 และไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาทําสัญญาซื้อขายหุน
และสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกู ระหวางบริษัทฯ ในฐานะผูขาย และ นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด ในฐานะผูซื้อ (“สัญญาซื้อขาย
หุนและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกู”) สําหรับการขาย (ก) หุนสามัญในบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด (“บริษัทเปาหมาย”)
จํานวนทั้งสิ้น 1,800,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของจํานวนหุนทั้งหมดในบริษัทเปาหมาย และ (ข) สิทธิเรียกรองใน
หนี้เงินกูของบริษัทเปาหมาย ตามสัญญากูยืมเงิน ระหวางบริษัทเปาหมาย (ในฐานะผูกู) และบริษัท Cleveland Universe
Limited (ในฐานะผูใหกู) ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง บริษัท
Cleveland Universe Limited (ในฐานะผูโอนสิทธิ) และ บริษัทฯ (ในฐานะผูรับโอนสิทธิ) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สําหรับ
การโอนสิทธิเรียกรองตามหนี้เงินกูตามสัญญากูยืมเงิน ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ขางตน (“สัญญากูยืมเงินของบริษัท
เปาหมาย”) ซึ่งการโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญากูยืมเงินของบริษัทเปาหมายนั้น สืบเนื่องมาจากธุรกรรมการไดมาซึ่ง
สินทรัพยสําหรับหุนสามัญและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของบริษัทเปาหมายที่ไดรับอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ระหวางบริษัทฯ ในฐานะผูซื้อ และ บริษัท Cleveland Universe Limited ใน
ฐานะผูขาย ทั้งนี้ หลังจากการซื้อหุนและรับโอนสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูมาจากผูขายเดิมนั้น บริษัทฯ และบริษัทเปาหมาย
ไมไดเขาทําสัญญากูยืมเงินเพิ่มเติมอีก
การเขาทํารายการดังกลาวเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
20/2551 เรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการ
ไดมาหรือจําหนายไป”) โดยเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกลาวมีขนาดของรายการสูงสุดเทากับรอยละ 67.60 ของมูลคา
สินทรัพยรวมของบริษัท ฯ โดยคํา นวณตามงบการเงินที่ตรวจสอบแลวของบริษัทฯ สําหรับไตรมาส 2/2564 ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2564 และหากนับรวมขนาดรายการที่เกิดขึ้นในระหวาง 6 เดือนกอนวันที่มีการตกลงเขาทํารายการในครั้งนี้ ไดแก
11.18 จะทําใหขนาดรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ มีขนาดรายการรวมจะเทากับรอยละ 78.78 ตามเกณฑ
มูลคารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับสินทรัพยรวมของบริษัทฯ ซึ่งจัดเปนรายการประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการสูงกวา
รอยละ 50 แตต่ํากวารอยละ 100 ตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไป
ดัง นั้ น บริ ษัท ฯ จึง มีห น า ที่แ ตง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิน อิสระเพื่ อ ให ความเห็น เกี่ย วกั บ รายการจํา หนา ยไปซึ่ ง
สินทรัพยตอผูถือหุนของบริษัทฯ พรอมทั้งเปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และดําเนินการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเขาทํารายการ
ดังกลาว ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย
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นอกจากนี้ การเขาทํารายการดังกลาวขางตน ไมจัดเปนการเขาทํารายการระหวางบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับบริษัทฯ ดังนั้น จึงไมถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อ ง
หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่
มีการแกไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ สารสนเทศของการเขาทํารายการดังกลาว มีรายละเอียด ดังนี้
1.

วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ
บริษัทฯ จะเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 รวมถึงภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับกอน
ต า ง ๆ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นสั ญ ญาซื้ อ ขายหุ น และสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งในหนี้ เ งิ น กู สํ า เร็ จ ครบถ ว นหรื อ ได รั บ การยกเว น ตาม
รายละเอียดที่ระบุในขอ 3.1 ดานลาง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาจะสามารถเขาทํารายการใหแลวเสร็จภายใน 31 ธันวาคม
2564

2.

คูกรณีที่เกี่ยวของ และความสัมพันธกับบริษัทฯ
ผูซื้อ:
นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด
ผูขาย:
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ความสัมพันธ:
นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด ไมมีความสัมพันธใด ๆ กับบริษัทฯ และไมจัดเปนบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ .21/2551 เรื่อง หลักเกณฑใน
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
หลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย เรื่ อ ง การเป ด เผยข อ มู ล และการปฏิ บั ติ ก ารของบริ ษั ท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ .ศ.2546 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)

3.
3.1

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และประเภท และขนาดของรายการ
ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริษัทฯ จะเขาทําสัญญาดังตอไปนี้กับผูซื้อ
(ก) สัญญาซื้อขายหุนและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกู เพื่อขายและโอนหุนสามัญของบริษัทเปาหมาย จํานวนรอยละ
40 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทเปาหมาย และสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของบริษัทเปาหมาย ตามสัญญา
กูยืมเงินของบริษัทเปาหมายใหแกผูซื้อ
(ข) เมื่อมีการซื้อขายหุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยูใหแกผูซื้อแลว บริษัทฯ จึงมีความประสงคจะลดภาระผูกพันที่มีอยู
กับบริษัทเปาหมาย บริษัทฯ จึงไดกําหนดเปนเงื่อนไขและขอตกลงการซื้อขายหุนในครั้งนี้วา ผูซื้อจะตองรับซื้อ
สิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูตามสัญญากูยืมเงินของบริษัทเปาหมายไปพรอมกันดวย เนื่องจากเมื่อมีการซื้อขายหุน
ทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยูใหแกผูซื้อ และบริษัทฯ ขาดจากการเปนผูถือหุนในบริษัทเปาหมายแลว บริษัทฯ ไมมี
ความประสงคจะมีภาระผูกพันใด ๆ กับบริษัทเปาหมายอีกตอไป บริษัทฯ จึงไดกําหนดเปนเงื่อนไขและขอตกลง
การซื้อขายหุนในครั้งนี้วา ผูซื้อจะตองรับซื้อสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูตามสัญญากูยืมเงินของบริษัทเปาหมายไป
พรอมกันดวย ดังนั้น เมื่อธุรกรรมการจําหนายไปซึ่งทรัพยสินนี้เสร็จสมบูรณ บริษัทฯ จะยุติการเปนผูถือหุนและ
ผูใหกูในบริษัทเปาหมาย
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(ค) อยางไรก็ดี หากไมมีการซื้อขายทรัพยสินเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 มีมติไม
อนุมัติใหบริษัทฯ ทํารายการจําหนายไปรายการนี้และเงื่อนไขบังคับกอนไมบรรลุผลสําเร็จ คูสัญญาทั้งสองฝาย
ตกลงจะเลิกสัญญาซื้อขายหุนและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูตอไป
สรุปสาระสําคัญของสัญญาซื้อขายหุนและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกู ดังนี้
เรื่อง
1. ทรัพยสินที่ซื้อขาย
(Sale Assets)

ขอตกลง
(ก) หุนสามัญจํานวนทั้งสิ้น 1,800,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของ
จํานวนหุนทั้งหมดในบริษัทเปาหมาย มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
(ข) สิทธิเรียกรองในหนี้ของเงินกูในบริษัทเปาหมาย ตามสัญญากูยืมเงินของ
บริษัทเปาหมาย
2. ราคาซื้อขายทรัพยสินและ
ราคาซื้อขายทรัพยสิน เปนเงินจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 575,000,000.00 บาท
วิธีการชําระเงิน (Consideration (ก) ราคาหุนที่ซื้อขาย เปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 432,395,882.30 บาท
and Payment)
(ข) ราคาสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูยืมจํานวน 138,450,599.71 บาท พรอม
ดอกเบี้ยคางจายประมาณ 4,153,517.99 บาท (คํานวณจนถึงวันที่ 29
ธันวาคม 2564) รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 142,604,117.70 บาท
ซึ่งเทากับมูลคาหนี้เงินกูยืมคงคางในสวนของสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูยืม
โดยที่ บริษัทฯ จะไดรับชําระเงินราคาซื้อขายทรัพยสินทั้งจํานวน ณ วันที่ทําการ
ซื้อขายเสร็จสมบูรณ
3. วันทําการซือ้ ขายเสร็จ
เมื่อเงื่อนไขบังคับกอนครบถวน ทั้งนี้ คูสัญญาคาดการณวา ธุรกรรมจะแลวเสร็จ
สมบูรณ (Completion Date)
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือวันอื่นใดที่คูสัญญาจะตกลงกัน
4. เงื่อนไขบังคับกอน
1. บริษัทฯ ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ของ
(Condition Precedent)
บริษัทฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการซื้อขาย และโอนทรัพยสิน
ตามสัญญาซื้อขายหุนและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกู และ/หรือดําเนินการอื่น
ใดภายใตสัญญาซื้อขายหุนและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกู
2. บริษัทเปาหมายตองไดรับความยินยอมจากธนาคารออมสิน เนื่องจากจะมี
การเปลี่ยนแปลงผูถือหุนของบริษัทเปาหมาย ตามที่ระบุในสัญญากูยืมเงิน
ระหวางบริษัทเปาหมาย (ในฐานะผูกู) และธนาคารออมสิน (ในฐานะผูใหกู)
(ก) ฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 สําหรับจํานวนเงิน 220,000,000 บาท
(ข) ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 สําหรับจํานวนเงิน 32,000,000 บาท
และ (ค) ฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สําหรับจํานวนเงิน 20,000,000
บาท โดยธนาคารออมสิ น จะใช ร ะยะเวลาไม น อ ยกว า 60 วั น ในการ
พิจารณาใหความยินยอมดังกลาว
5. ขอตกลงกระทําการ
1. ณ วั น ที่ ก ารซื้ อ ขายเสร็ จ สมบู ร ณ บริ ษั ท ฯ และผู ซื้ อ ตกลงจะดํ า เนิ น การ
(Undertakings)
รวมกันสงหนังสือแจงบริษัทเปาหมาย เรื่อง บริษัทฯ ยุติการเปนคูสัญญาของ
สัญญาระหวางผูถือหุน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ระหวาง นายธรรศพลฐ
แบเลเว็ลด นายสุเทพ ศรีอินทราวานิช นายธเนศ พานิชชีวะ และบริษัท นิวส
เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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เรื่อง
6. สิทธิเรียกรองคาเสียหายใน
กรณีที่บริษัทฯ ผิดคํารับรอง
(Warranty Claim and Limitation
of Liability)

ขอตกลง
หากบริษัทฯ ผิดคํารับรอง (ซึ่งเปนคํารับรองตามมาตรฐานทั่วไปที่คูสัญญาตกลง
ระหวางกัน สําหรับการซื้อขายหุน เชน เรื่องการมีอํานาจในการเขาทําธุรกรรมการ
ซื้อ ขายทรัพ ยสิน ความถู กต อ งของเอกสารที่เกี่ย วขอ งกับ ธุรกรรมการซื้อ ขาย
ทรัพยสิน และการที่ผูขายมีกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยสินที่ซื้อขายอยางถูกตองตาม
กฎหมาย เปนตน) อันเปนเหตุใหบริษัทเปาหมายเกิดความเสียหาย ผูซื้อสามารถ
มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทฯ โดยรายละเอียดคํารับรองจะปรากฏใน
สั ญ ญาซื้ อ ขายหุ น และสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งในหนี้ ร ะหว า งบริ ษั ท ฯ และผู ซื้ อ โดย
ระยะเวลาและมูลคาความรับผิด ในกรณีที่บริษัทฯ ผิดคํารับรอง เปนดังนี้
1. ภายใน 5 ป นับตั้งแตการโอนหุนที่ซื้อขายครั้งแรก ภายใตสัญญาซื้อขายหุน
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ระหวางบริษัทฯ (ในฐานะผูซื้ อ) และบริษัท
Cleveland Universe Limited (ในฐานะผูขาย) (“สัญญาซื้อขายหุนเดิม”)
กลาวคือ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2568 สําหรับเรื่องภาษี
2. ภายใน 2 ป นับตั้งแตการโอนหุนที่ซื้อขายครั้งแรก ภายใตสัญญาซื้อขายหุน
เดิมกลาวคือ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สําหรับเรื่องอื่น ๆ ที่ไมใชภาษี
3. มูลคาความรับผิดของบริษัทฯ เมื่อรวมกันแลวตองไมเกินกวาราคาซื้อขาย
ทรัพยสินทั้งหมด
ทั้งนี้ ระยะเวลาของคํารับรองที่จะระบุในสัญญาซื้อขายหุนและสิทธิเรียกรองใน
หนี้ระหวางผูซื้อและบริษัทฯ ตองไมเกินระยะเวลาคํารับรองที่ระบุตามสัญญาซื้อ
ขายหุนเดิม ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทฯ ถูกเรียกคาเสียหายจากการผิดคํารับรอง
บริษัทฯ สามารถเรียกรองคาเสียหายดังกลาวจาก บริษัท Cleveland Universe
Limited ภายใตสัญญาซื้อขายหุนเดิมไดอีกทอดหนึ่ง (Back-to-Back Warranty)

นอกจากนี้ ที่มาของการเขาทํารายการนี้ เนื่องมาจาก
1. ทางบริษัทฯ ยังไมไดรับรายไดจากการจากการดําเนินงานของโรงแรม โดยตั้งแตมีการไดมาซึ่งหุนและเงิน
กูยืมของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ที่สัดสวนรอยละ 40 บริษัทฯ ไดมาซึ่งหุนและเงินกูยืมของบริษัท
เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ที่สัดสวนรอยละ 40 ครบถวนสมบูรณเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 อยางไรก็ตาม
โรงแรม ไมไดมีการเปดใหบริการสําหรับผูเขาพัก รวมถึงสวนอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจในโรงแรมนอกจาก
หองพัก เชน รานอาหารในโรงแรม หองประชุมสัมมนาตั้งแตตนเดือนเมษายน 2563 จนถึงปจจุบัน ทําให
บริษัทฯ ตองแบกรับภาระคาใชจายตามสัดสวนการถือหุน โดยที่ยังไมไดรับผลตอบแทนใดๆ ซึ่งกอใหเกิด
ประโยชนกับบริษัทฯ
2. สถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ยังคงระบาดอยูในปจจุบัน บริษัทฯ ไดมีการศึกษา
ความเปนไปไดในการสรางรายไดของโรงแรม และเจรจาซื้อขายหุนสามัญและเงินกูยืมของบริษัท เว็ลธ เวน
เจอรส จํากัด ที่สัดสวนรอยละ 40 ในชวงกอนการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จนมีการตกลงซื้อ
ขายในชวงกลางป 2563 ซึ่งอยูในชวงแรกของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยบริษัทฯ คาด
วาโรงแรมจะสามารถกลับมาดําเนินงานไดตามปกติภายในสิ้นป 2563 อยางไรก็ตามสถานการณปจจุบัน
ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณไวอยางมีนัยยะสําคัญโดยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด9 / 20

19) ยังคงดําเนินมาตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ซึ่งโรงแรมไดรับผลกระทบเนื่องจากผูเขาพักสวนใหญเปน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ อางอิงจากฝายวิจัย ธนาคารกรุงศรี คาดการณวาตองใชเวลาอยางนอย 4 ป จาก
ตนป 2564 จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติจึงจะฟนตัวกลับมาเทากับระดับชวงกอนการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) (38-40 ลานคน) โดยคาดวานักทองเที่ยวตางชาติจะมีจํานวน 11.4 ลานคน ในป 2565
และ 26.4 ลานคนในป 2566 ซึ่งยังคงนอยกวาในป 2562 บริษัทฯ พิจารณาวาโรงแรม จะไมสามารถ
ดําเนินงานไดอยางปกติไดภายในระยะเวลาอันสั้น จึงดําเนินการหานักลงทุนที่สนใจเขามาเพื่อซื้อหุน
สามัญและเงินกูยืมของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด
ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นวาการขายเงินลงทุนในบริษัทเปาหมายนั้น ถือเปนการโอกาสที่ดีในการเพิ่มกระแสเงินสดและ
เงินทุนหมุนเวียนของกลุมบริษัทฯ
3.2

ผูถือหุนของบริษัทเปาหมาย
โครงสรางผูถือหุน กอนและหลังทํารายการ
ลําดับ

รายชื่อผูถือหุน

ผูถือหุนกลุม ก.
1
นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด
2
นายสุเทพ ศรีอินทราวานิช
3
นายธเนศ พานิชชีวะ
ผูถือหุนกลุม ข.
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค
4
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
รวมทั้งหมด
3.3

กอนทํารายการ
สัดสวนการถือหุน
จํานวนหุน
%

หลังทํารายการ
สัดสวนการถือหุน
จํานวนหุน
%

1,556,330
443,670
700,000

34.58
9.86
15.56

3,356,330
443,670
700,000

1,800,000

40

-

4,500,000

100

4,500,000

74.58
9.86
15.56
100

ประเภท และขนาดของรายการ
การเขาทํารายการดังกลาวเขาขายเปนการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไป โดยมี
รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการ ซึ่งใชขอมูลทางการเงินตามงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับไตรมาส 2/2564 ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผานการสอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้
เกณฑการคํานวณ

วิธีการคํานวณ

1. เกณฑ มู ลค า สิ นทรั พย ที่ มี ตั วตนสุ ท ธิ = (NTA ของบริษัทที่จะซื้อหรือจะจําหนาย x
(“เกณฑ NTA”)
สัดสวนที่ไดมาหรือจําหนายไป) x 100 /
NTA ของบริษัทจดทะเบียน

ขนาดรายการ
7.48%

= 145.172/ x 40% x 100 / 776.253/
2. เกณฑกําไรสุทธิ

= (กําไรสุทธิจากการดําเนินงานของบริษัทที่
จะซื้อหรือจะจําหนาย x สัดสวนที่ไดมา
หรือจําหนายไป) x 100 / กําไรสุทธิหลังหัก
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ไมสามารถคํานวณตาม
เกณฑการคํานวณนี้ได
เนื่องจากบริษัทที่จะขายมี

เกณฑการคํานวณ

วิธีการคํานวณ
ภาษีของบริษัทจดทะเบียน

3. เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน

= มูลคารวมสิ่งตอบแทนที่จายหรือไดรับ /
สินทรัพยรวมของบริษัทจดทะเบียน

ขนาดรายการ
กําไรสุทธิติดลบ
67.60%

= 575.004/ / 850.64
4. เกณฑมูลคาหลักทรัพยที่บริษัทออกให = จํานวนหุนที่ออกเพื่อชําระคาสินทรัพยหรือ
ไดรับ x 100 / จํานวนหุนที่ออกและชําระ
แลวของบริษัทจดทะเบียน
เกณฑสูงสุด

มูลคารวมของสิ่งตอบแทน

ไมสามารถคํานวณตาม
เกณฑการคํานวณนี้ได
เนื่องจาก ไมมีการออก
หลักทรัพย
67.60%

หมายเหตุ : 1. การคํานวณขนาดรายการที่ระบุขางตน 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 สินทรัพยไมมีตัวตนจํานวน 7.26 ลานบาท - หนี้สินรวมจํานวน 602.35 ลานบาท
3. สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ฯ = สินทรัพยรวมจํานวน 850.64 ลานบาท – สินทรัพย
ไมมีตัวตนและสินทรัพยสิทธิการใชจํานวน 3.72 ลานบาท - หนี้สินรวมจํานวน 70.67 ลานบาท
4. มูลคารวมของทรัพยสินที่จําหนายไป คือ ราคาขายหุนสามัญของบริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด ที่
40% จํานวนประมาณ 432,395,882.30 บาท และราคาสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูยืมของบริษัท เว็ลธ
เวนเจอรส จํากัด จํานวนประมาณ 138,450,599.71 พรอมดอกเบี้ยคางจาย (คํานวณจนถึงวันที่ 29
ธันวาคม 2564) จํานวน 4,153,517.99 บาท รวมเปนประมาณ 575,000,000.00 บาท
การเขาทํารายการในครั้งนี้ มีขนาดของรายการสูงสุดเทากับรอยละ 67.60 ของมูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทฯ ตาม
งบการเงินที่ตรวจสอบแลวของบริษัทฯ สําหรับไตรมาส 2/2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผานการสอบทานจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคิดเปนขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน และจัดเปนรายการ
ประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการสูงกวารอยละ 50 แตต่ํากวารอยละ 100 ตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไป
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหนาที่แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
ตอผูถือหุนของบริษัทฯ พรอมทั้งเปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยตอตลาดหลักทรัพยฯ
และดําเนินการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว ดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผู
ถือหุนที่มีสวนไดเสีย ตามที่ประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปกําหนด
ทั้งนี้ หากรวมรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยรายการอื่นของบริษัทฯ ในชวง 6 เดือนยอนหลังไดแก 11.18 จะทําให
รายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ มีขนาดรายการรวมเทากับรอยละ 78.78 ตามเกณฑมูลคารวมของสิ่ง
ตอบแทน เปรียบเทียบกับสินทรัพยรวมของบริษัทฯ
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4.
4.1

รายละเอียดของสินทรัพยที่จําหนายไป
สินทรัพยที่จะจําหนายไป
(ก) หุนสามัญของบริษัทเปาหมาย จํานวน 1,800,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของจํานวนหุนทั้งหมดในบริษัท
เปาหมายและ (ข) สิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของบริษัทเปาหมาย ตามสัญญากูยืมเงินของบริษัทเปาหมาย

4.2

ขอมูลทั่วไปของบริษัทเปาหมาย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งบริษัท
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียนและชําระแลว

4.3

: บริษัท เว็ลธ เวนเจอรส จํากัด
: ประกอบกิจการประเภทโรงแรม รีสอรทและหองชุด
: เลขที่ 1599 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
: 0105553026228
: 19 กุมภาพันธ 2553
: 450,000,000 บาท แบ ง ออกเป น หุ น สามั ญ จํ า นวน 4,500,000 หุ น
มูลคาหุนละ 100 บาท

ผูถือหุนของบริษทั เปาหมาย
โครงสรางผูถือหุน กอนและหลังทํารายการ
ลําดับ

รายชื่อผูถือหุน

ผูถือหุนกลุม ก.
1
นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด
2
นายสุเทพ ศรีอินทราวานิช
3
นายธเนศ พานิชชีวะ
ผูถือหุนกลุม ข.
4
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
รวมทั้งหมด
4.4

กอนทํารายการ
สัดสวนการถือหุน
จํานวนหุน
%

หลังทํารายการ
สัดสวนการถือหุน
จํานวนหุน
%

1,556,330
443,670
700,000

34.58
9.86
15.56

3,356,330
443,670
700,000

74.58
9.86
15.56

1,800,000

40

-

-

4,500,000

100

4,500,000

100

คณะกรรมการของบริษัทเปาหมาย
ลําดับ
รายชื่อกรรมการกอนทํารายการ
1.
2.
3.
4.
5.

นายชัยรัตน ขวัญปญญา
นายโรบิน แบเลเว็ลด
นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด
นายกฤษฎา พฤติภัทร
นายกุศล สังขนันท

รายชื่อกรรมการหลังทํารายการ
นายชัยรัตน ขวัญปญญา
นายโรบิน แบเลเว็ลด
นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด
-
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4.5

ขอมูลทั่วไปของผูซื้อ
ผูซื้อ
อายุ
ตําแหนงปจจุบัน

: นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด
: 53 ป
: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จํากัด (มหาชน) ที่
ประกอบธุ รกิจดานการลงทุนโดยการถือ หุนในบริษั ทอื่ น (Holding
Company) โดยในปจจุบัน บริษัทถือหุนใน บริษัท ไทยแอรเอเชีย
จํากัดเพียงแหงเดียว สําหรับบริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด ประกอบ
ธุรกิจใหบริการสายการบินราคาประหยัด โดยมีรายไดหลักจากการ
ใหบริการขนสงผูโดยสารแบบประจํา (Scheduled Passenger
Services) และการใหบริการเสริม (Ancillary Services)

4.6

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเปาหมาย
บริษัทเปาหมายมีการประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม คือ โรงแรม เมอเคียว กรุงเทพ มักกะสัน ซึ่งไดรับใบอนุญาต
สําหรับการดําเนินการประกอบกิจการโรงแรม เลขที่ 35/2560 (แบบ ร.ร. 2) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 และบัตร
สงเสริมการลงทุน (BOI Certificate) เลขที่ 1449/2557 จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2557 โดยโรงแรม เมอรเคียว กรุงเทพ มักกะสัน เปนโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่มีจํานวนทั้งหมด 25 ชั้น รวม
พื้นที่เทากับ 17,293 ตรม. ตั้งอยูที่ถนนกําแพงเพชร 7 มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีหองพักใหบริการทั้งหมด
180 หอง และมีหองประชุม 3 แหงสําหรับรองรับการประชุมทางธุรกิจและกิจกรรมของบริษัท นอกจากนี้โรงแรมยังมี
หองอาหาร 3 แหง ไดแก เดอะ สเตชั่น (The Station) ซึ่งเปดใหบริการตลอดวัน, เอ็ม ไวน เลาจน (M Wine Lounge)
ซึ่งมีไวน ค็อกเทล และอาหารจานอรอยใหเลือกมากมาย และเดอะ พูล บาร (The Pool Bar) ที่อยูทามกลางสวนที่
เขียวชอุมและทิวทัศนของใจกลางเมืองกรุงเทพอันสวยงาม

4.7

สรุปขอมูลสําคัญทางการเงินของบริษัทเปาหมาย

รายละเอียดงบกําไรขาดทุน
รายไดจากการบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได
ตนทุนบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
กําไรกอนตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (EBITDA)

ป 2561
130.77
0.53
131.30
88.30
9.95
58.99
157.23
(25.93)
14.23
(40.17)
44.97
19.04
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ป 2562
135.15
0.15
135.30
87.18
11.42
58.91
157.51
(22.21)
14.34
(36.55)
45.16
22.95

หนวย: ลานบาท
ป 2563
23.77
0.51
24.28
52.62
3.01
29.14
84.77
(60.46)
23.19
(83.68)
40.45
(20.04)

รายละเอียดงบกําไรขาดทุน

ป 2561

ป 2562

ป 2563

สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
35.84
18.62
1.03
เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดใช
11.13
10.09
8.98
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
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
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน
26.52
8.59
หนึ่งป
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
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
เงินกูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวของ
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 ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9609
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4.8

ขอมูลผูถือหุนของบริษัท Cleveland Universe Limited (ซึ่งเปนผูใหกูและผูโอนสิทธิตามสัญญากูยืมเงินของ
บริษัทเปาหมาย

(ก)

ผูถือหุนของบริษัท Cleveland Universe Limited
จํานวนหุน
รอยละ
รายชื่อผูถือหุน
Anchorman Limited1/
1
100.00
รวม
1
100.00
หมายเหตุ : 1/ Anchorman Limited เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Island (BVI)
ลําดับ
1

(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

5.

มูลคารวมของสิ่งตอบแทน
มูลคารวมของสิ่งตอบแทนสําหรับการจําหนายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทเปาหมายนั้น รวมเปนมูลคาทั้งสิ้นประมาณ
575,000,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจําหนายไปซึ่งเงินลงทุนดังตอไปนี้
(ก) บริษัทฯ จะจําหนายหุนสามัญของบริษัทเปาหมาย จํานวน 1,800,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของจํานวน
หุนทั้งหมดในบริษัทเปาหมาย ใหแกผูซื้อ ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 432,395,882.30 บาท และ
(ข) บริษัทฯ จะจําหนายสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของบริษัทเปาหมาย ตามสัญญากูยืมเงินของบริษัทเปาหมาย ใหแก
ผูซื้อ 138,450,599.71 บาท พรอมดอกเบี้ยคางจายจํานวน 4,153,517.99 บาท ซึ่งคิดเปนราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น
142,604,117.70 บาท เทากับมูลคาหนี้เงินกูยืมคงคางในสวนของสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูยืม
โดยที่ เมื่อเงื่อนไขบังคับกอนครบถวน และ ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุนและสิทธิ
เรียกรองในหนี้เงินกู นายธรรศพลฐ แบเลเว็ลด จะชําระราคาซื้อขายใหแกบริษัทฯ จนครบจํานวน ทั้งนี้ บริษัทฯ คาด
วาธุรกรรมการซื้อขายจะแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือวันอื่นใดที่คูสัญญาไดตกลงกัน อยางไรก็ดี
หากไมมีการซื้อขายทรัพยสินเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 มีมติไมอนุมัติใหบริษัทฯ
ทํารายการจําหนายไปรายการนี้และเงื่อนไขบังคับกอนไมบรรลุผลสําเร็จ คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงจะเลิกสัญญาซื้อ
ขายหุนและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูตอไป

6.

มูลคาของสินทรัพยที่จําหนายไป
มูลคารวมของสินทรัพยที่บริษัทฯ จําหนายไปเปนจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 575,000,000.00 บาท โดยสินทรัพยที่บริษัท
ฯ จําหนายไป คือ (ก) หุนสามัญของบริษัทเปาหมาย จํานวน 1,800,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของจํานวน
หุนทั้งหมดในบริษัทเปาหมายเปนมูลคาประมาณ 432,395,882.30 บาท และ (ข) สิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูของ
บริษัทเปาหมาย ตามสัญญากูยืมเงินของบริษัทเปาหมายเปนมูลคา 138,450,599.71 บาท พรอมดอกเบี้ยคางจาย
ประมาณ 4,153,517.99 บาท รวมเปนมูลคา 142,604,117.70 บาท เทากับมูลคาหนี้เงินกูยืมคงคางในสวนของสิทธิ
เรียกรองในหนี้เงินกูยืม
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7.

เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน
มูลคาสิ่งตอบแทนเปนมูลคาที่ไดจากการเจรจาตอรองระหวางบริษัทฯ กับผูซื้อ โดยบริษัทฯ สําหรับหลักการของการ
พิจารณากําหนดราคามูลคาซื้อขายหุนสามัญและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกู รวมราคาซื้อขายทั้งสิ้น 575,000,000.00
บาท ทางบริษัทฯ ไดพิจารณามาจากการประเมินมูลคาหุนของกิจการดวยวิธีการตาง ๆ ไดแก วิธีมูลคาตามบัญชี วิธี
ปรับปรุงมูลคาตามวิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน และวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งทางบริษัทฯ
มีความเห็นวา วิธีคิดลดกระแสเงินสด เปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลคา เนื่องจากเปนวิธีที่คํานึงถึงผลการ
ดําเนินงานในอดีต แผนธุรกิจ สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการสรางกระแสเงินสดใน
อนาคต ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณาถึงผลประกอบการในอดีต และสัดสวนรายได และมีความเห็นวา ผลการดําเนินงานใน
อดีต เปนผลการดําเนินงานที่ยังไมดึงศักยภาพของโรงแรมออกมาใชอยางเต็มที่ เนื่องจากมีอัตราการใชบริการ
หองอาหารและหองประชุมสัมมนาคอนขางต่ํา และมีสัดสวนรายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม รายไดคาหอง
ประชุมคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับโรงแรมเทียบเคียงในอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทเปาหมายมีสัดสวนรายไดดังนี้ รายไดจาก
การใหบริการหองพัก รอยละ 69.40 รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม รอยละ 24.37 รายไดคาหองประชุมเพื่อ
จัดอบรมสัมมนา รอยละ 4.88 และรายไดอื่นๆ รอยละ 1.35 ทางบริษัทฯ จึงไดปรึกษาหารือ และประชุมถึงแนว
ทางการบริหารโรงแรม รวมไปถึงแผนธุรกิจในอนาคต ซึ่งการประเมินมูลคาโรงแรม เมอเคียว กรุงเทพ มักกะสัน จึง
อางอิงถึงแผนธุรกิจของโรงแรมเปนหลัก รวมถึงนําผลประกอบการในอดีตมาพิจารณา และยังรวมถึงขอมูลจาก
อุตสาหกรรมโรงแรมและการทองเที่ยวดวย โดยมีสมมติฐานการประเมินมูลคา ดังนี้
1. สมมติฐานดานรายได บริษัทเปาหมายมีรายไดหลักทั้งหมด 4 ประเภท ไดแก รายไดจากการใหบริการ
หองพัก รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม รายไดคาหองประชุมเพื่อจัดอบรมสัมมนา และรายไดอื่น ๆ
โดยตามแผนธุรกิจใหมของโรงแรม มีแผนที่จะเพิ่มสัดสวนรายไดของอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงรายไดจาก
หองประชุมสัมมนาเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
i. สมมติฐานรายไดคาหองพัก
a) มีราคาหองพักเทากับประมาณ 1,560 – 2,110 บาทตอคืน อางอิงจากราคาขายหองพักใน
ปจจุบัน และมีอัตราเติบโตรอยละ 4.00 – 6.00 ตอป อางอิงจาก อัตราการเติบโตของคา
หองพักที่ขายไดเฉลี่ยของสถานพักแรมในภาคกลาง ในชวง 4 – 5 ป ยอนหลังจากป 2562
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ประมาณรอยละ 5.10 - 5.90 ตอป (อางอิง : ธนาคารแหง
ประเทศไทย ณ วันที่ 29 ก.ย. 2564) และเมื่อพิจารณาสมมติฐานการเติบโตที่รอยละ 15.00
ตอป ในชวงป 2569 – 2572 ซึ่งคาดวาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (สุวรรณ
ภูมิ – ดอนเมือง – อูตะเภา)จะแลวเสร็จ ซึ่งพื้นที่บริเวณสถานีมักกะสันจะถูกพัฒนาเปน
โครงการอสังหาริมทรัพยขนาดใหญครอบคลุมพื้นที่กวา 150 ไร เพื่อเปนศูนยกลางเชื่อมโยง
ของ 3 สนามบิน และรองรับผูใชบริการตางๆ ทั้งนักทองเที่ยวและนักธุรกิจที่จะเดินทางเขา
มาในประเทศไทย ทําใหพื้นที่บริเวณสถานีมักกะสันเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติบโตและ
พัฒนาสูงมากในอนาคตอันใกล และเนื่องจากในปจจุบันราคาหองพักของโรงแรมนั้นต่ํา
กวาราคาหองพักเฉลี่ยของโรงแรมคูเทียบในระดับเดียวกันที่อยูในบริเวณใกลเคียง การ
เติบโตที่รอยละ 15.00 ในชวงระหวางป 2569 – 2572 จะทําใหราคาหองพักของโรงแรม
ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ไปอยู ใ นระดั บ ที่ ใ กล เ คี ย งกั บ ราคาห อ งพั ก เฉลี่ ย ของโรงแรมคู เ ที ย บ ซึ่ ง
สมมติฐานการเติ บ โตอา งอิงจากอัตราการเติบโตของราคาที่ดินเปลาตามแนวเสน ทาง
รถไฟฟาขนสงมวลชนที่กําลังมีแผนในการพัฒนา เฉลี่ยยอนหลัง 5 ป จากป 2560 ซึ่งมีการ
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เติบโตประมาณรอยละ 24.60 ตอป (อางอิง : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ) โดยได มี ก ารปรั บ อั ต ราการเติ บ โตลดลงเพื่ อ ให ตั้ ง อยู บ นหลั ก การความ
ระมัดระวัง (Conservative)
b) มีสมมติฐานอัตราผูเขาพักในป 2565 ซึ่งเปนการเปดใหบริการในชวงหลังไดรับผลกระทบ
จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในชวงไตรมาสที่ 3 ป จึงมีอัตราผูเขาพักอยู
ที่รอยละ 51.26 และมีอัตราผูเขาพักในป 2566 ที่รอยละ 62.42 อางอิงจากการคาดการณ
การเติบโตของอัตราผูเขาพักในป 2565 และ 2566 ซึ่งอยูที่รอยละ 50 – 53 และ รอยละ 60
– 63 ตามลําดับ (อางอิง : ฝายวิจัย ธนาคารกรุงศรี) และในป 2567 เปนตนไป มีอัตราผูเขา
พักเริ่มตนที่รอยละ 77.50 และเติบโตจนมีอัตราผูเขาพักสูงสุดที่รอยละ 84.58 อางอิงจาก
อัตราผูเขาพักในอดีต ซึ่งต่ํากวาอัตราการเติบโตของการเขาพักของสถานพักแรมในภาค
กลาง ยอนหลัง 4 – 5 ป (อางอิง : กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา)
ii. สมมติฐานรายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม มีการแบงกลุมลูกคาเปนกลุมลูกคาในโรงแรม
และกลุ ม ลู ก ค า ภายนอก และมี อั ต ราการใช บ ริ ก ารแตกต า งกั น ไปตามประเภทห อ งอาหารที่
ใหบริการและมื้ออาหาร โดยหองอาหารหลักของโรงแรมมีอัตราการใชบริการอยูระหวางรอยละ
63.00 – 71.00 ของจํานวนผูใชบริการหองพัก และมีคาใชจายเฉลี่ยตอหัวประมาณ 190 – 400
บาท
iii. สมมติฐานรายไดจากหองประชุมสัมมนา มีสมมติฐานจํานวนผูใชบริการในป 2565 ซึ่งมีผลกระทบ
จากเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) Utilization rate เทากับรอยละ 4.29 – 12.86 ทีป 2565 เติบโตไป
จนถึงในป 2568 เติบโตจนสูงสุดที่ 5,000 คนตอเดือน ซึ่งคิดเปน Utilization rate สูงสุดที่รอยละ
14.29 – 38.57 ตลอดระยะเวลาประมาณการ และมีคาบริการเฉลี่ยตอหัวประมาณ 700 – 1,000
บาท
iv. สมมติฐานรายไดอื่น เชน รายไดคาซักรีด รายไดคา Service Charge รายไดเบ็ดเตล็ด คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 9 – 10 ของรายไดเดิม
2. สมมติฐานดานตนทุนและคาใชจาย บริษัทเปาหมาย มีตนทุนแบงเปน ตนทุนคงที่ เชน ตนทุนพนักงาน
ตนทุนการดูแลสถานที่ คาเสื่อมราคา และตนทุนแปรผัน เชน ตนทุนคาอาหารและเครื่องดื่ม คิดเปนรอยละ
20.00 – 35.00 ของรายไดจากอาหารและเครื่องดื่ม ตนทุนคาบริการหองประชุมสัมมนา คิดเปนรอยละ
25.50 ของรายไดคาบริการหองประชุมสัมมนา โดยตนทุนดังกลาว 12.73 ลานบาทในป 2565 และ 44.67
ลานบาทในป 2566 ในสวนของคาใชจายสําหรับการขาย เชน คาคอมมิชชั่นของตัวแทนขาย คาใชจายทาง
การตลาด มีตนทุนทั้งหมด 1.71 ลานบาท ในป 2565 และ 3.85 ลานบาท ในป 2566 และมีตนทุนในการ
บริหารงาน เชน เงินเดือนพนักงาน คาสาธารณูปโภค คาธรรมเนียมของ Accor ซอมแซมและบํารุงรักษา
คาประกันภัย และคาใชจายเบ็ดเตล็ด รวมคาใชจาย 51.13 ลานบาท ในป 2565 และ 86.29 ลานบาทในป
2566 และเติบโตตามอัตราเงินเฟอตลอดระยะเวลาการประมาณการ
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จากสมมติฐานดานรายได ตนทุน และคาใชจายขางตน สามารถสรุปเปนรายไดรวม ตนทุนรวม คาใชจาย
รวม กําไรสุทธิ และ EBITDA ไดดังนี้
รายได
ตนทุนและคาใชจาย
กําไรสุทธิ
EBITDA

ขอมูลอดีต
ประมาณการ
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569 – 2572 /1
2573 – 2587
2588 2
22.87
27.84
71.31
94.46
100.96
288.20 – 395.95 417.67 – 779.38
67.46
(84.78)
(70.34)
(97.88)
(164.11)
(184.43)
(193.92) (204.55) – (234.72) (244.11) – (401.42)
(34.52)
(85.11)
(106.16)
(55.00)
(5.28)
29.78
45.82
69.26 – 126.34 138.84 – 302.36
26.32
(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 เปนปประมาณการสุดทายของสัญญาเชากรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งหมดอายุสัญญาในวันที่ 31 ม.ค. 2588

3. สมมติฐานดานเงินทุนหมุนเวียน มีสมมติฐานระยะเวลาเก็บหนี้ 5.13 วัน ระยะเวลาหมุนเวียนสินคา
คงเหลือ 49.29 วัน และระยะเวลาชําระหนี้ 119.66 วัน อางอิงจากขอมูลในอดีตของบริษัทเปาหมาย
4. สมมติฐานอัตราคิดลด อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 3.75 เทา ตามงบการเงินตรวจสอบป 2563
อัตราผลตอบแทนที่ไมมีความเสี่ยง (Risk Free Rate) 20 ป ดัชนีผลตอบแทนรวมในตลาดหลักทรัพยฯ
(SET TRI) เฉลี่ยยอนหลัง 20 ป และ Leveraged Beta ที่อางอิงจาก Unleveraged Beta ของบริษัทที่
ประกอบธุรกิจโรงแรม เฉลี่ยยอนหลัง 5 ป ไดอัตราคิดลด รอยละ 7.47
5. สมมติฐานอื่นๆ ไดแก สมมติฐานอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน อางอิงตามอัตราดอกเบี้ยใน
สัญญาจริง
จากสมมติ ฐ านข า งตน สามารถสรุป มูล คา ประเมิน สว นของผูถื อ หุ น ของบริ ษัท เป า หมายในกรณี โ รงแรมเป ด
ใหบริการในชวงไตรมาส 3 ป 2565 ซึ่งแนวโนมที่ดีขึ้นจากผลกระทบจากการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
ลดลงและมีการพิจารณาใหมีการเปดเมืองในชวงเดือนตุลาคม 2564 อางอิงจากสํานักงานประชาสัมพันธ
กรุงเทพมหานคร โดยจากการคิดลดกระแสเงินสดในระยะเวลาที่เชากรรมสิทธิ์ที่ดิน ดวยอัตราคิดลดรอยละ 7.47
และปรับเพิ่มขึ้นและลดลงรอยละ +/- 0.5 เพื่อสะทอนถึงความออนไหวของสมมติฐาน และไมมี Terminal Value
ไดผลการประเมินมูลคาสวนของผูถือหุนเทากับ 916.44 – 1,099.27 ลานบาท หรือคิดเปนมูลคาตามสัดสวนการ
เขาซื้อที่รอยละ 40 เทากับ 366.58 – 439.71 ลานบาท
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดพิจารณามูลคาทรัพยสินของบริษัทเปาหมายจากการประเมินของผูประเมินทรัพยสิน โดย
บริษัทฯ ไดวาจางผูประเมินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ไดแก บริษัท ทรีทรี แอพไพรซัล จํากัด ประเมินมูลคาทรัพยสินของบริษัทเปาหมายดวยวิธีรายได แบบ
คิดลดกระแสเงินสด ไดมูลคากิจการ ลานบาท บนสมมติฐานที่โรงแรมจะมีการเปดใหบริการไตรมาส 3 ป 2565
ซึ่งมีแนวโนมของการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ลดลง ไดมูลคากิจการ 1,234.30 ลานบาท
บริษัทฯ ไดพิจารณามูลคาประเมินทรัพยสิน ประกอบกับการประเมินมูลคายุติธรรมของสวนผูถือหุนขางตนแลว มี
ความเห็นวาราคาซื้อขายบริษัทเปาหมาย อยูในชวงราคาที่สมเหตุสมผล กับสถานการณปจจุบัน และศักยภาพใน
การเจริญเติบโตของพื้นที่ใกลเคียง
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8.

ผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดกับบริษัทฯ
การเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งหุนสามัญในบริษัทเปาหมาย จะทําใหบริษัทฯ ไดรับเงินสดเปนสิ่งตอบแทน และทํา
ใหบริษัทฯ มีกระแสเงิ นสดและสามารถนําเงินที่ไดรับดังกลาวไปลงทุนในธุรกิจประเภทอื่น ซึ่งถือเปนการขยาย
ขอบเขตของประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ การเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งหุนสามัญในบริษัทเปาหมาย จะ
ทําใหบริษัทฯ มีโครงสรางทางการเงินที่ดีขึ้น จากการไมรับผลขาดทุนจากการดําเนินงานของบริษัทเปาหมาย ใน
อนาคต นอกจากนี้ กระแสเงินสดที่ไ ดรับจากการจํา หนา ยเงิน ลงทุน บริษั ทฯ ยังสามารถนํา ไปลดภาระหนี้แ ละ
ดอกเบี้ยของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ มีโครงสรางทุนที่ดีขึ้นไดอีกดวย

9.

แผนการใชเงินที่ไดรับจากการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
บริษัทฯ มีแผนนําเงินที่ไดรับจากการจําหนายหุนสามัญในบริษัทเปาหมาย ดังนี้
9.1 บริษัทฯ จะสํารองเงินที่ไดรับจากการจําหนายไปซึ่งหุนสามัญบริษัทเปาหมาย เพื่อวัตถุประสงคตอไปนี้
(1) เพื่อใชเปนเงินทุนหมนเวียนของกลุมบริษัทฯ หรือ
(2) เพื่อใชในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ตามแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ตองการกระจายความเสี่ยง
ของการทําธุรกิจตางๆ และลดปจจัยความเสี่ยงจากการทําธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาตามความ
เหมาะสมและศักภาพของธุรกิจ รวมถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสําคัญ

10.

เงื่อนไขในการเขาทํารายการ
ในการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยดังกลาว บริษัทฯ ตองแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็น
ตอการทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ทั้งนี้
การเขาทํารายการดังกลาวจะอยูภายใตเงื่อนไขบังคับกอน (Conditions Precedent) ที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายหุน
และสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกู ตามที่ระบุในขอ 3.1 ขางตนดวย

11.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวของกับการตกลงเขาทํารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 มีความเห็นวาการทํารายการ
ดังกลาวมีความเหมาะสม และเปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุน เนื่องจากการทํารายการดังกลาวจะทําให
บริษทั ฯ มีโครงสรางทางการเงินที่ดีขึ้น บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดและสามารถนําเงินที่ไดรับดังกลาวไปลงทุนในธุรกิจ
ประเภทอื่นได นอกจากนี้ เงื่อนไขตาง ๆ ที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุนและสิทธิเรียกรองในหนี้เงินกูมีความสมเหตุสมผล
และไมดอยไปกวาสิทธิเดิมที่ระบุภายใตสัญญาซื้อขายหุนเดิม เชน เรื่องสิทธิเรียกรองคาเสียหาย ในกรณีที่บริษัทฯ
ผิดคํารับรอง ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ถูกเรียกคาเสียหายจากการผิดคํารับรอง บริษัทฯ สามารถเรียกรองคาเสียหายดังกลาว
จาก บริษัท Cleveland Universe Limited ภายใตสัญญาซื้อขายหุนเดิมไดอีกทอดหนึ่ง (Back-to-Back Warranty)
ทั้งนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐานการประเมินราคา โดยพิจารณาจากผลกระทบของ
สถานการณการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งทําใหโรงแรมคาดวาจะเปดทําการไดในไตรมาส 3 ป 2565
ประกอบกับขอมูลวิจัยตางๆ และขอมูลยอนหลังของการดําเนินการของบริษัทเปาหมายรวมถึงอุตสาหกรรม จึง
เห็นสมควรวาในชวงเวลาที่สถานการณของการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ควรใชสมมติฐานอยูภายใตความ
ระมัดระวัง ในชวงกอนที่สถานการณการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) คลี่คลายลง และเห็นชอบในการใช
สมมติฐานอางอิงจากขอมูลยอนเฉลี่ยยอนหลัง 4-5 ป ในชวงที่คาดการณวาสถานการณจะกลับมาเปนปกติ อยางไร
ก็ตาม ดวยระยะเวลาการคาดการณตามสัญญาเชานั้นลดลงจากระยะเวลาการคาดการณในชวงตอนเขาซื้อ รวมถึง
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การคาดการณดวยความระมัดระวังของชวงสถานการณการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ไดกลาวไปขางตน
แลวนั้น จึงทําใหราคาประเมินต่ําลงจากราคาการประเมินในชวงการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย อยางไรก็ตาม
ราคาซื้อขายในครั้งนี้ สูงกวาราคาซื้อขายในชวงการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย แตยังอยูในชวงราคาที่ทําการ
ประเมิน ผนวกกับความสามารถในการเจรจาเรื่องราคาซื้อขายของฝายบริหารจัดการ คณะกรรมการจึงมีความเห็นวา
ราคาซื้อขายมีความสมเหตุสมผลในการเขาทํารายการ
12.

ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ กรรมการบริ ษั ท ฯ ที่ แ ตกต า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
ไม มี ก รรมการ และ/หรื อ กรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ ท า นใดที่ มี ค วามเห็ น แตกต า งไปจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา พฤติภัทร)
รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร
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