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เรื่อง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้นบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

อ้างถึง  

1. มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่  6/2561  
วันท่ี 4 มิถุนายน 2561  

2. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการประเภท 2 ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
(มหาชน) วันท่ี 6 มิถุนายน 2561 

3. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการประเภท 2 ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
(มหาชน) (เพิ่มเติมข้อมูล) 

4. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการประเภท 1 ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
(มหาชน) วันท่ี 6 มิถุนายน 2561 

5. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการประเภท 1 ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
(มหาชน)  (เพิ่มเติมข้อมูล) และเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2561 

6. รายงานประจําปี (Annual Report) ของบริษัท NH Hotel Group SA. (“NHH”) ปี 2558 - 2560 
7. งบการเงินรวมของบริษัท NHH ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2558 - 2560 และงบ

การเงินรวมที่ผ่านการสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 
8. ข้อมูลทั่วไปของ NHH ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของ NHH อาทิ รายงานของนักลงทุนสัมพันธ์ 

ปี 2560 (Investor Day 2017) รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสและรายปี (Annual and Quaterly 
Sales and Results 2015 - 2017) รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น บทความหรือข่าว 

9. ข้อมูลบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”หรือ “MINT”) กรรมการและผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าทํารายการ  และข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันท่ี 4 

มิถุนายน 2561 ได้มีมติและเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้ 

1. อนุมัติการซื้อหุ้นในบริษัท NH Hotel Group SA. (“บริษัทเป้าหมาย” หรือ“NHH”) ที่เป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แมดริด (“Madrid Stock Exchange” หรือ “MAD”) ประเทศสเปน ซึ่งเป็น

เจ้าของและดําเนินธุรกิจโรงแรมจํานวน 382 แห่งโดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบยุโรป โดย MHG 

Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“ผู้ซื้อ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะซื้อหุ้นในบริษัท
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เป้าหมายจาก Tangla Spain, S.L.U. (“ผู้ขาย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ HNA Group จํานวน 65,850,000 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.8 ของทุนท้ังหมด (fully diluted basis) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 ยูโร ในราคาซื้อ

ขายหุ้นละ 6.40 ยูโร (หรือประมาณ 241.78 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยนท่ี 37.7785 บาท ต่อ 1 ยูโร ณ วันที่ 

4 มิถุนายน 2561) รวมเป็นเงิน 421,440,000  ยูโร (หรือประมาณ 15,921,371,040 บาท)  นอกจากนี้ ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้มีการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าทํา

รายการ ระหว่าง (1) บริษัทฯ หรือผู้ซื้อ และ (2) ผู้ขาย (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) 

การเข้าทํารายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 

20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่ง

ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 

2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาด

รายการเท่ากับร้อยละ 16.3 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 

เมื่อพิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือน จากสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง

สินทรัพย์รายการประเภท 2 ของบริษัทฯ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทํารายการใน

ครั้งนี้ ซึ่งมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 12.9 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะมีขนาดรายการ

รวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 26.5 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูง

กว่า แต่ต่ํากว่าร้อยละ 50 รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทํารายการประเภท 2 ตามประกาศเรื่อง

การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการได้มาซึ่ง

สินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”หรือ"ตลท.") และส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น

ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อ ตลท. โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสารสนเทศ

เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการประเภท 2 ของบริษัทฯ (ข้อมูลเพิ่มเติม) 

ทั้งนี้ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อ ตลท. ซึ่งเปิดเผยวันที่ 6 มิถุนายน 

2561 สําหรับมติประชุมวันที่ 4 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Oceanwood 

Capital Management LLP (“Oceanwood”) ในวันที ่11 มิถุนายน 2561 เพื่อซื้อหุ้นในบริษัทเป้าหมาย

จํานวน 14,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.6 ของทุนท้ังหมด (fully diluted basis) ดังนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ 

ผ่านผู้ซื้อ จึงถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายจํานวน 116,945,043 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.8 ของทุนทั้งหมด (fully 

diluted basis) ซึ่งส่งผลให้จํานวนหุ้นในบริษัทเป้าหมายสําหรับการเข้าทํารายการเสนอซื้อลดลงจาก

จํานวนท่ีได้เคยแจ้งไว้ก่อนหน้าน้ีในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึง่สินทรัพย์รายการประเภท 1 ของบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 6 มิถุนายน 2561 
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2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในหุ้นในบริษัทเป้าหมาย โดยการทําคํา

เสนอซื้อ (Takeover Bid) และการซื้อหุ้นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับรายการใน

ข้อ 1. ข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้  

2.1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในหุ้นใน NHH ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แมดริด ประเทศสเปน ซึ่งเป็นเจ้าของและดําเนินธุรกิจโรงแรมจํานวน 382 แห่งโดยส่วน

ใหญ่อยู่ในประเทศแถบยุโรป) โดยผู้ซื้อ (ซึ่งได้แก่ MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd.)  

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะทําคําเสนอซื้อ (Takeover Bid) ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศ

สเปนเกี่ยวกับการทําคําเสนอซื้อ สําหรับหุ้นท้ังหมดที่เหลืออยู่ในบริษัทเป้าหมายที่ผู้ซื้อไม่ได้ถืออยู่ ณ เวลา

การทําคําเสนอซื้อ หรือจํานวนไม่เกิน 242,297,204 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8 ของทุนทั้งหมด (fully 

diluted basis) (โดยไม่รวมจํานวนหุ้นท่ีจะไดจ้ากรายการซื้อหุน้ร้อยละ 8.4) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 ยูโร 

ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 6.40 ยูโร (หรือประมาณ 241.78 บาท ทีอ่ัตราแลกเปลี่ยนที่ 37.7785 บาท ต่อ 1 ยู

โร ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการปรับราคายุติธรรม (fair price adjustments ซึ่งอาจ

รวมถึงการปรับราคาในกรณีที่ราคาซื้อขายของหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผล การ

ทําธุรกรรมขององค์กรหรือกิจกรรมพิเศษ ราคายุติธรรมตํ่ากว่าช่วงราคาในวันท่ีได้มาซึ่งในกรณีนี้ราคาต้อง

ไม่ตํ่ากว่าราคาตํ่าสุดในช่วงดังกล่าว และหากมีสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาของหลักทรัพย์นั้นเกิดจากการสร้าง

ราคา) 

ทัง้นี้ ราคายุติธรรมจะใช้กับ Mandatory takeover bids เท่าน้ัน) รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,550,702,106 ยูโร 

(หรือประมาณ 58,583,199,496 บาท) ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อและจํานวนหุ้นที่จะเสนอซื้ออาจเปลี่ยนแปลง

ตามมูลค่าของหุ้นในบริษัทเป้าหมาย หรือเหตุปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (“การเข้าทํารายการเสนอซื้อ”)  

ในการทํารายการเสนอซื้อ บริษัทฯ จะดําเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศสเปนเกี่ยวกับการ

ทําคําเสนอซื้อ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทํารายการเสนอซื้อมาจากเงินกู้ยืมจาก

สถาบันการเงิน ดังนั้น จํานวนหุ้นในบริษัทเป้าหมายที่ผู้ซือ้ถือภายหลังการเข้าทํารายการเสนอซื้อจะขึน้อยู่

กับปัจจัยและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้ซื้อ รวมถึงเงื่อนไขภายใต้สัญญาสินเชื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน

และอาจมีในอนาคต (เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน) ซึ่งบริษัทฯ หรือผู้ซื้อเป็นคู่สัญญาหรือการจัดการการถือ

หุ้น หรือการขายหรือจําหน่ายไปซึ่งหุ้นในบริษัทเป้าหมายบางส่วน เพื่อการจัดการโครงสร้างทางการเงิน

และการจัดการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ภายหลังการดําเนินการดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าผู้ซื้อซึ่งเป็นบริษัทฯ ย่อย

ของบริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายในสัดส่วนไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ 51.0 ของทุนทั้งหมด (fully diluted 

basis) ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีบริษัทฯ ยังคงมีอํานาจควบคุมบริษัทเป้าหมายอยู่ 

2.2 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในหุ้นในบริษัทเป้าหมาย โดยผู้ซื้อซึ่งเป็น

บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะซื้อหุ้นในบริษัทเป้าหมายจากผู้ขาย (ซึ่งได้แก่ Tangla Spain, S.L.U.) ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยของ HNA Group จํานวน 32,937,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของทุนทั้งหมด (fully diluted 
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basis) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 ยูโร ในราคาซื้อขายหุ้นละ 6.10 ยูโร (หรือประมาณ 230.45 บาท ทีอ่ัตรา

แลกเปลี่ยนที่ 37.7785 บาท ต่อ 1 ยูโร ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561) รวมเป็นเงิน 200,925,674 ยูโร (หรือ

ประมาณ 7,590,670,590 บาท) (“การเข้าทํารายการซื้อหุ้น”) โดยราคาซื้อขายหุ้นขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินปัน

ผลของบริษัทเป้าหมายซึ่งจะมีการปรับราคาซื้อขายหุ้น ณ วันที่ดําเนินการซื้อขายหุ้น และที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้มีการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเง่ือนไขบังคับก่อนซึ่ง

เกี่ยวข้องกับการเข้าทํารายการซื้อหุ้น ระหว่าง (1) บริษัทฯ หรือผู้ซื้อ และ (2) ผู้ขาย (“สัญญาซื้อขายหุ้น

แบบมีเง่ือนไขบังคับก่อน”) (ข้อ 2.1 และ 2.2 รวมเรียกว่า “การเข้าทําธุรกรรม” หรือ “การเข้าทํา

รายการ”) 

การเข้าทํารายการเสนอซื้อและการเข้าทํารายการซื้อหุ้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเง่ือนไขต่าง ๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว 

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทํารายการลงทุนในบริษัทเป้าหมายโดยการทําคํา

เสนอซื้อ 

(2) บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนสินเช่ือจากสถาบันการเงินอย่างเพียงพอสําหรับการเข้าทํารายการเสนอซื้อ

และการเข้าทํารายการซื้อหุ้น และในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติสินเช่ือจากสถาบันการเงินที่

เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

(3)  บริษัทฯ ได้รับการอนุญาตที่จําเป็นและเกี่ยวข้องจากหน่วยงานเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า  เช่น 

National Markets and Competition Commission (Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia) (“CNMC”) ใน ป ร ะ เท ศ ส เป น  แ ล ะ  Portuguese Competition Authority 

(Autoridade da Concorrência) (“AdC”) ในประเทศโปรตุเกส 

ในการเข้าทํารายการ มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีบุคคลอื่นทําคําเสนอซื้อ (Takeover Bid) สําหรับหุ้นในบริษัท

เป้าหมายในลักษณะที่เป็นการแข่งขันกับผู้ซื้อ โดยอาจเสนอราคาหรือเง่ือนไขที่ดีกว่าข้อเสนอด้านราคาและ /หรือ

เงื่อนไขของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้ออาจต้องปรับราคาเสนอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นเพื่อแข่งขันกับบุคคลดังกล่าว โดยจะอยู่ภายใต้กรอบ

การมอบอํานาจที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทํารายการเสนอซื้อโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก 

การเข้าทํารายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดย

มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 68.0 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 

เมื่อพิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทํารายการเสนอซื้อในเดือน

มิถุนายน 2561 และการเข้าทํารายการซื้อหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 29.7 ตามเกณฑ์มูลค่า

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จะมีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 97.7 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 

(โดยรายละเอียดการคํานวณขนาดรายการจะปรากฏในหัวข้อ 2.4.1) ซึ่งมีขนาดเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า 

รายการเสนอซื้อและการเข้าทํารายการซื้อหุน้ดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทํารายการประเภท 1 ตามประกาศเรื่อง
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การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อ 

ตลท. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทํารายการเสนอซื้อและการเข้าทํา

รายการซื้อหุ้น และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทํารายการเสนอซื้อและการเข้าทํารายการซื้อหุ้น 

โดยมติดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย  

นอกจากนี้ การเข้าทํารายการเสนอซื้อและการเข้าทํารายการซื้อหุ้นซึ่งทําโดยผู้ซื้อซึ่งเป็นบริษัทที่ บริษัทฯ จัดตั้ง

ขึ้นมาเพื่อการลงทุนในหุ้นของบริษัทเป้าหมายถือเป็นรายการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทฯ 

ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกําหนดให้

บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่

อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียพิเศษ 

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จํากัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็น

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการแสดงความเห็นต่อการเข้าทํารายการ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณา

ข้อมูลที่จัดเตรียมโดยบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ การสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพิ้นที่

ให้บริการของบริษัทเป้าหมาย และธุรกิจโรงแรมที่เปิดเผยทั่วไป เพื่อวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของการเข้าทํา

รายการ พร้อมทั้งการวิเคราะห์และสอบทานการกําหนดสมมติฐานต่าง ๆ ในการจัดทําประมาณการผลการ

ดําเนินงานในอนาคตเพื่อประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของการเข้าทํารายการเทียบกับราคาที่บริษัทฯ จะทําคําเสนอซื้อ 

การจัดทํารายงานในครั้งนี้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้และพิจารณาข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

▪ รายงานประจําปี (Annual Report) ของ NHH ปี 2558 - 2560 

▪ งบการเงินรวมของ NHH ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2558 - 2560 และงบการเงิน
รวมที่ผ่านการสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ไตรมาสที่ 1 ปี 2561  

▪ ข้อมูลทั่วไปของ NHH ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของ NHH อาทิ รายงานของนักลงทุนสัมพันธ์ 
ปี 2560 (Investor Day 2017) รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสและรายปี (Annual and Quaterly 
sales and results 2015 - 2017) รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น บทความหรือข่าว 

▪ ข้อมูลบริษัทฯ กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทํารายการ  และข้อมูลที่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทํารายงานความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทํารายการดังกล่าว และขอรับรองว่าได้ทําหน้าที่

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพและได้ให้เหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์อย่าง

เทีย่งธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสําคัญ อย่างไรก็ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าข้อมูล สมมติฐาน และเอกสารที่ได้รับเป็นข้อมูลที่มีความเช่ือถือได้ ครบถ้วนและ

ถูกต้องตามความเป็นจริง และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขภายหลังจากที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รับ ดังนั้น 
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หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่เป็นจรงิ และ/หรือไม่ครบถ้วน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญ 

อันอาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งนี้ โดยเฉพาะราคาทําคําเสนอซื้อหุ้น NHH ที่

เหมาะสมที่อาจเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูล การกําหนดสมมติฐานต่าง ๆ ข้อดี ข้อเสีย 

และความเห็นต่อการเข้าทํารายการด้วยความรอบคอบระมัดระวังก่อนพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการ ซึ่งอยู่ใน

ดุลพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญ ทั้งนี้ การให้ความเห็นมิได้รับรองผลสําเร็จของการเข้าทํารายการต่าง ๆ รวมถึง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการ

เข้าทํารายการดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
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1. บทสรุปผู้บริหาร 

ภาพรวมการเข้าทํารายการ 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 มีมติ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการลงทุนในหุ้นในบริษัทเป้าหมาย ดังนี ้

การเข้าทํารายการเสนอซื้อ 

MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“ผู้ซื้อ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  จะทําคําเสนอซื้อ 
(Takeover Bid) สําหรับหุ้นทั้งหมดที่เหลืออยู่ใน NH Hotel Group SA. (“บริษัทเป้าหมาย” หรือ“NHH”) ที่ผู้ซื้อไม่ได้
ถืออยู่ ณ เวลาการทําคําเสนอซื้อ หรือจํานวนไม่เกิน 242,297,204 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8 ของทุนทั้งหมดซึ่งรวมถึง
จํานวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้ ในเดือนมิถุนายน 25611  (fully diluted basis) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
2.00 ยูโร ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 6.40 ยูโร (หรือประมาณ 241.78 บาท) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการปรับราคายุติธรรม ( fair 
price adjustments) รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,550,702,106 ยูโร (หรือประมาณ 58,583,199,496 บาท) โดยราคาเสนอซื้อ
และจํานวนหุ้นท่ีจะเสนอซื้ออาจเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าของหุ้นในบริษัทเป้าหมาย หรือเหตุปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 NHH ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 
0.1 ยูโร รวมเป็นเงินทั้งหมด 39,218,024.03 ยูโร ส่งผลให้ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ NHH ของบริษัทฯ จาก 6.40 ยูโรต่อ
หุ้น ลดลง 0.1 ยูโร เป็น 6.30 ยูโรต่อหุ้น 

การเข้าทํารายการซื้อหุ้น  

ผู้ซื้อจะซื้อหุ้นในบริษัทเป้าหมายจาก Tangla Spain, S.L.U. (“ผู้ขาย”) จํานวน 32,937,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.4 
ของทุนทั้งหมด (fully diluted basis) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 ยูโร ในราคาซื้อขายหุ้นละ 6.10 ยูโร (หรือประมาณ 
230.45 บาท) รวมเป็นเงิน 200,925,674 ยูโร (หรือประมาณ 7,590,670,590 บาท) ภายใต้เง่ือนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น
แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน 

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 NHH ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 
0.10 ยูโร รวมเป็นเงินท้ังหมด 39,218,024.03 ยูโร ส่งผลให้ราคาซื้อหลักทรัพย์ NHH ของบริษัทฯ จาก 6.10 ยูโรต่อหุ้น 
ลดลง 0.10 ยูโร เป็น 6.00 ยูโรต่อหุ้น 

ทั้งนี้ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แมดริดกําหนดให้ผู้ที่ครอบครองหลักทรัพย์เกินร้อยละ 30.0 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด ต้องทําคําเสนอซื้อซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดที่มีผู้มาเสนอขาย (mandatory tender offer) ดังนั้น
เง่ือนไขการเข้าทํารายการซื้อหุ้นและรายการเสนอซื้อจะสําเร็จได้ จําเป็นต้องได้รับการอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น
วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 โดยกําหนดวันประชุมในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง
เจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ 

                                           
1 ณ วันที่ 1 และ 8 มิถุนายน 2561  NHH ได้ออกหุ้นจดทะเบียนใหม่เพื่อรองรับแปลงสภาพของหุ้นกู้ซ่ึงได้ถูกแปลงสภาพ ที่ราคาการใช้สิทธิที่ราคา 
4.919 ยูโรต่อหุ้น (หุ้นกู้แปลงสภาพมีสถานะ In the Money) ภายหลังเสร็จสิ้นจํานวนหุ้นของ NHH เพิ่มขึ้นจากเดิม 350,271,788 หุ้น เป็น 
392,180,243 หุ้น 
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ซึ่งรายละเอียดการเข้าทํารายการทั้งสองดังกล่าว (“การเข้าทํารายการ”หรือ“การเข้าทําธุรกรรม”) มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

แผนภูมิภาพรวมการเข้าทาํรายการ  

 

1.1) ก่อนวันที่ 4 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นใน NHH ทั้งหมด 37,095,043 หุ้น 
หรือคิดเป็น ร้อยละ 9.5 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด (fully diluted basis)  ของ NHH โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ซื้อหุ้ น  NHH ผ่านตลาดหลักทรัพย์  MAD ในช่วงวันที่  10 – 30 พฤษภาคม 2561 จํานวนทั้ งสิ้น 
7,095,043 หุ้น ราคาต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 6.26 ยูโรต่อหุ้น 

 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้ทําการซื้อหุ้น NHH จาก Oceanwood Management LLP จํานวน 
30,000,000 หุ้น ณ ราคา 6.40 ยูโรต่อหุ้น 

1.2) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 มีมติอนุมัติให้ผู้ซื้อซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นใน NHH จํานวน 65,850,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.8 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด (fully 
diluted basis) ของ NHH  

1.3) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผู้ซื้อเข้าซื้อหุ้นใน NHH เพิ่มเติมเป็นจํานวน 14,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.6 
ของทุนทั้งหมด (fully diluted basis) ของ NHH จาก Oceanwood Capital Management LLP ส่งผลให้ผู้
ซื้อมีสัดส่วนการถือหุ้นใน NHH รวมเท่ากับร้อยละ 29.8  

โดยภายหลังการเข้าทํารายการ หากเงื่อนไขบังคับก่อนของการเข้าทํารายการเสนอซื้อและการเข้าทํารายการซื้อ
หุ้นจะเกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ ผ่านผู้ซื้อจะเข้าทํารายการต่อไปนี ้

2.) ผู้ซื้อจะซื้อหุ้นในบริษัทเป้าหมายจากผู้ขาย จํานวน 32,937,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของทุนทั้งหมด (fully 
diluted basis) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 ยูโร ในราคาซื้อขายหุ้นละ 6.10 ยูโร (หรือประมาณ 230.45 บาท) 
รวมเป็นเงิน 200,925,674 ยูโร (หรือประมาณ 7,590,670,590 บาท) 

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 NHH ได้รับมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
หุ้นละ 0.10 ยูโร รวมเป็นเงินท้ังหมด 39,218,024.03 ยูโร ส่งผลให้ราคาซื้อหลักทรัพย์ NHH ของบริษัทฯ ลดลง  
0.10 ยูโร จาก 6.10 ยูโรต่อหุ้น เป็น 6.00 ยูโรต่อหุ้น 
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3.) ผู้ซื้อจะทําคําเสนอซื้อ (Takeover Bid) สําหรับหุ้นทั้งหมดที่เหลืออยู่ในบริษัทเป้าหมายที่ผู้ซื้อไม่ได้ถืออยู่ ณ 
เวลาการทําคําเสนอซื้อ หรือจํานวนไม่เกิน 242 ,297,204 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8 ของทุนทั้งหมดซึ่งรวมถึง
จํานวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้ในเดือนมิถุนายน 2561  (fully diluted basis) มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 2.00 ยูโร ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 6.40 ยูโร (หรือประมาณ 241.78 บาท) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการปรับราคา
ยุติธรรม (fair price adjustments) รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,550,702,106 ยูโร (หรือประมาณ 58,583,199,496 
บาท) 

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 NHH ได้รับมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
หุ้นละ 0.10 ยูโร รวมเป็นเงินทั้งหมด 39,218,024.03 ยูโร ส่งผลให้ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ NHH ของบริษัทฯ 
ลดลง 0.10 ยูโร จาก 6.40 ยูโรต่อหุ้น เป็น 6.30 ยูโรต่อหุ้น] 

โดยหากผู้ซื้อได้ทํารายการเข้าซื้อหุ้นและผู้ถือหุ้นของ NHH  ทุกรายตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะทําให้ผู้ซื้อ
ได้มาซึ่งหุ้นของ NHH เป็นจํานวนไม่เกิน 275,235,200 หุ้น (242,297,204 หุ้น+ 32,937,996 หุ้น) คิดเป็นร้อย
ละ 70.2 (ร้อยละ 61.8 + ร้อยละ 8.4)  ของทุนท้ังหมด (fully diluted basis) ของ NHH ส่งผลให้ภายหลังการ
เข้าทําธุรกรรม บริษัทฯ ผ่านผู้ซื้อจะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน NHH เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 29.8 เป็นมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 38.2 ขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยแ์ละเง่ือนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย
หุ้นแบบมีเง่ือนไขบังคับก่อนเกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว โดยจากการเข้าทํารายการดังกล่าวสามารถสรุปเป็นตารางได้
ดังต่อไปนี้ 

ตารางภาพรวมการเข้าทาํรายการ 

ลําดับ รายการ จํานวนหุ้น 

ร้อยละของทุน
ทั้งหมดของ 
NHH (fully 

diluted basis) 

จํานวนหุ้น ราคา 
มูลค่า 

หน่วย: ลา้นยู
โร 

มูลค่า 
หน่วย: ลา้น

บาท 

1.1 ซ้ือผ่านตลาดหลักทรัพย ์MAD 7,095,043 1.8 7,095,043 6.26 44.4 1,677.9 
 ซ้ือจากกลุ่ม Oceanwood ครั้งที่ 1  30,000,000 7.7 30,000,000 6.40 192 7,253.4 

1.2 ซ้ือจากกลุ่ม Tangla Spain 65,850,000 16.8 65,850,000 6.40 421.4 15,921.2 
1.3 ซ้ือจากกลุ่ม Oceanwood ครั้งที่ 2 14,000,000 3.6 14,000,000 6.40 89.6 3,384.9 

2 ซ้ือจากกลุ่ม Tangla Spain 32,937,996 8.4 32,937,996 6.00 197.6 7,466.1 
3 การทําคําเสนอซื้อ 242,297,204 61.8 242,297,204 6.30 1,526.5 57,667.8 

 รวม 392,180,243 100.0 392,180,243  2,471.6 93,371.7 
ที่มา: บริษัทฯ 
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนที่ 37.7785 บาท ต่อ 1 ยูโร ซ่ึงเป็นอัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 

รายละเอียดข้อ 2 และ 3 ขึ้นอยู่กับการทําคําเสนอซื้อและการเข้าทํารายการซ้ือหุ้น  
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รายละเอียดของการเข้าทํารายการ (โดยสังเขป) 

ผู้ซื้อ 
MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd เป็นบริษัทยอ่ยของบริษทัฯ ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 100 
โดยบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 

ผู้ตอบรับคําเสนซ้ือ ถือหุ้นทุกรายของบริษัทเป้าหมายที่ตอบรับคําเสนอซื้อ 

ลักษณะความสัมพันธ ์

การเข้าทํารายการเสนอซื้อเป็นการดําเนินการเป็นการทัว่ไป เท่าที่บริษัทฯ ทราบ ผู้ถือหุ้นของบริษัท
เป้าหมายมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกีย่วโยงกัน ลงวันที ่31 สิงหาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 
(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกีย่วโยงกัน”) และรายการดงักล่าวไม่เข้าข่ายเป็น
รายการที่เกีย่วโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

เงื่อนไขในการเข้าทารายการ 

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ เข้าทํารายการลงทุนในบริษัทเป้าหมาย 
(2) บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินอยา่งเพียงพอสําหรับการเข้าทํารายการเสนอ

ซ้ือและการเข้าทาํรายการซ้ือหุ้น และในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
ที่เกี่ยวขอ้งเป็นที่เรียบร้อยแลว้  

3) บริษัทฯ ได้รับการอนุญาตทีจ่ําเป็นและเกี่ยวข้องจากหน่วยงานเกี่ยวกบัการแข่งขันทางการค้า เช่น 
CNMC ในประเทศสเปน และ AdC ในประเทศโปรตุเกส 

 
รายละเอียดของสินทรัพย์ท่ีได้มา 

(1) NHH Hotel Group SA  

NHH เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แมดริด ประเทศสเปน ซึ่งเป็นเจ้าของและดําเนินธุรกิจโรงแรมจํานวน 382 

แห่งโดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบยุโรป ครอบคลุม 30 ประเทศ ภายใต้โรงแรมระดับสี่ดาวแบรนด์ NH และระดับห้าดาว 

แบรนด์ NH Collection และมีรายได้จากการดําเนินธุรกิจไปในประเทศแถบยุโรปเป็นหลัก โดย NHH มีข้อมูลโดยสังเขปดังนี ้

ชื่อบริษัท NH Hotel Group SA (“NHH” หรือ “บริษัทเป้าหมาย”) 

ที่ ตั้ ง สํ า นั ก งาน

ใหญ่ 

เมืองแมดริด ประเทศสเปน 

ประเภทธุรกิจ โรงแรมและสันทนาการ 

วันที่จัดตั้ง ปี 2521 

เว็บไซต์ www.nh-hotels.com 

ทุ น ทั้ ง ห ม ด 

( fully diluted 

basis) 

784,360,486 ยูโรแบ่งออกเป็น 392,180,243 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 ยูโร  
รวมส่วนที่เกิดจากหุ้นกู้แปลงสภาพ ซ่ึงในปัจจุบันหุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพได้ได้ถูกแปลงสภาพและ NHH ได้ออกหุ้น
จดทะเบียนใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว 

กรรมการ  ชื่อ ตําแหน่ง ตัวแทนจาก 

1 Alfredo Fernández Agras ประธานกรรมการ Oceanwood Capital Management LLP 

2 Ramón Aragonés Marín กรรมการผู้จัดการ Executive CEO 

3 José Antonio Castro Sousa รองประธานกรรมการ Grupo Inversor Hesperia, S.A. 
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4 Stephen Andrew Chojnacki กรรมการ Minor International PLC. 

5 William Ellwood Heinecke กรรมการ Minor International PLC. 

6 Dillip Rajakarier กรรมการ Minor International PLC. 

7 Jordi Ferrer Graupera กรรมการ Grupo Inversor Hesperia, S.A 

8 José María Cantero de Montes-Jovellar กรรมการ กรรมการอิสระ 

9 María Grecna กรรมการ กรรมการอิสระ 

10 Paul Daniel Johnson กรรมการ กรรมการอิสระ 

11 Fernando Lacadena Azpeitia กรรมการ กรรมการอิสระ 

12 José María Sagardoy Llonis กรรมการ กรรมการอิสระ 
 

 

ความสมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการ 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของการเข้าทํารายการในครั้งนี้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการเข้าทํารายการ นโยบายในการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
ธุรกิจ รวมทั้งการวิเคราะห์ความสามารถในการดําเนินงานโดยพิจารณาข้อมูลของ NHH ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าการเข้าทํารายการ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ สามารถสร้างโอกาสในการขยาย
ธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต พร้อมกันนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ถึงข้อดี-ข้อเสียของการเข้าทํา
รายการรวมทั้งความเสี่ยงของการเข้าทํารายการไว้ดังน้ี 

ข้อดีของการเข้าทํารายการ 

1) ราคาการเข้าทํารายการเป็นราคาที่เหมาะสม 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการประเมินมูลค่า NHH โดยพิจารณาจากวิธีการต่าง ๆ ตามที่แสดงไว้ในหัวข้อท่ี 3.5. 
ของรายงานฉบับนี้ เพื่อหาช่วงราคาหลักทรัพย์ของ NHH ที่เหมาะสม ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า 
การประเมินมูลค่าปัจจุบันของกิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow – DCF) 
เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะท้อนความต้องการของนักลงทุนเและความน่าสนใจ
ของการลงทุนในหลักทรัพย์นั้น ๆ และผลประกอบการในอนาคตที่อยูภ่ายใต้แผนธุรกิจและสมมติฐานต่าง ๆ ที่มีความ
สมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการประเมินช่วงราคายุติธรรมของหุ้นของ NHH พบว่าอยู่ในช่วง 
6.12 – 7.42 ยูโรต่อหุ้น และมีมูลค่ากรณีฐานเท่ากับ 6.71 ยูโรต่อหุ้น ซึ่งราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 
6.26 ยูโรต่อหุ้น หรือต่ํากว่าร้อยละ 6.7 จากราคายุติธรรมกรณีฐาน ดังนั้นราคาการเข้าทํารายการจึงเป็นราคาที่
เหมาะสม 

2) การสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ในเชิงระดับโลก (Strategic investment) 

การเข้าทํารายการในครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ในเชิงระดับโลก การ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ โดยแม้ว่าบริษัทฯ และ NHH จะประกอบธุรกิจอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 
แต่บริษัททั้งสองยังมีความแตกต่างในส่วนของ พ้ืนท่ีการให้บริการ กลุ่มลูกค้า อาทิ กลุ่มลูกค้าเอเชียและยุโรป เป็นต้น 
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ลักษณะและสัดสว่นรายได้ นโยบายการดําเนินธุรกิจในอนาคต อีกท้ังความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจที่แต่ละบรษิัท
ดําเนินการอยู่ เป็นต้น  

3) ทําเลที่ตั้งที่โดดเด่น (Highly Attractive Asset) 

จากที่กล่าวไว้ข้างต้น พบว่า บริษัทฯ และ NHH มีพื้นที่การให้บริการที่ทับซ้อนกันจํานวนน้อยมาก (เฉพาะใน
โปรตุเกสและบราซิลเท่านั้น) ส่งผลให้เกิดความความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ NHH ในด้านพื้นที่การให้บริการ 
โดย NHH มีโรงแรมในเครือให้บริการทั้งในทวีปยุโรปและอเมริกา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสําคัญ ซึ่งเป็นจุดเด่นของโรงแรม
ในเครือ NHH  และเป็นพื้นที่ที่หาได้ค่อนข้างยากและมีราคาสูงมาก ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์สําคัญของธุรกิจโรงแรม ซึ่ง
เป็นสิ่งกีดขวางคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาทําการแข่งขัน ท้ังในด้านแหล่งเงินทุนท่ีค่อนข้างสูง การสร้างภาพลักษณ์ของ
โรงแรม ฐานลูกค้า  

4) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ (Synergies)  

บริษัทฯ สามารถเสนอรูปแบบการให้บริกาท่ีหลากหลายผ่านช่องทางการขายท่ีมีจํานวนมากขึ้น รวมทั้งฐานข้อมูลของ
ลูกค้า ที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางการขายและบริการในระดับโลก  นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์
จากการจัดสรรทรัพยากรบุคคลระหว่างเครือโรงแรม ส่งผลให้ท้ังบริษัทฯ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจา้งบุคลากรเพิ่มขึ้น
เมื่อพ้นฤดูการท่องเที่ยวของแต่ละภูมิภาค และยังได้รับประโยชน์จากการประหยัดของขนาด ที่มีอํานาจต่อรองด้าน
ราคากับผู้ผลิตสินค้าและให้บริการ (Supplier) มากยิ่งขึ้น รวมทั้งต้นทุนสินค้าและบริการลดลง อาทิ ค่าใช้จ่าย
บุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 
โดยผลประโยชน์ที่เกิดจาก Synergies ระหว่างบริษัทฯ และ NHH จะทําให้มีมูลค่าเพิ่มต่อ NHH เป็น 8.51 ยูโรต่อ
หุ้น จะทําให้ราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 6.26 ยูโรต่อหุ้น ต่ํากว่าราคายุติธรรมรวมผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก 
Synergies เท่ากับร้อยละ 35.9 โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก หัวข้อ 5.5 

5) กําไรต่อหุ้นของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ประมาณการกําไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยคาดว่าจากการเข้าทํารายการนั้น
จะทําให้กําไรต่อหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 5.3 – 11.1 ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือครองหุ้นใน NHH ทั้งนี้ NHH 
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในระยะยาวที่ร้อยละ 50.0 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติ โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางต่อไปนี ้

ตารางกําไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2562 

สัดส่วนการถือครองใน NHH ของบริษัทฯ (ร้อยละ)  29.8 38.2 51.0 55.04/ 60.0 
ประมาณการกําไรของบริษัทฯ1/ (ล้านบาท) 7,234.8 7,234.8 7,234.8 7,234.8 7,234.8 
กําไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ก่อนเข้าทํารายการ (บาท) 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 
ประมาณการกาํไรของ NHH2/ (ล้านบาท) 3,740.1 3,740.1 3,740.1 3,740.1 3,740.1 
มูลค่าเงินลงทุนใน NHH (ล้านบาท) 29,116.5 36,818.9 49,118.9 52,968.2 57,781.7 
ดอกเบี้ยจา่ย3/ (ลา้นบาท) 727.9 920.5 1,228.0 1,324,2 1,444.5 
กําไรต่อหุ้นของบริษัทฯ จากการทํารายการ (บาท) 0.08 0.11 0.15 0.16 0.17 
กําไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดหลังเขา้ทํารายการ (บาท) 1.65 1.68 1.71 1.73 1.74 
กําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจากการเข้าทํารายการ (ร้อยละ) 5.3 7.0 9.4 10.1 11.1 
หมายเหตุ: 1/ ประมาณการกําไรของบริษัทฯ ปี 2562 อ้างอิงค่าเฉลี่ยประมาณการของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จาก Capital IQ 

2/ ประมาณการกําไรสุทธิกรณีฐานของ NHH จากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เท่ากับ 99.0 ล้านยูโร ในปี 2562 
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3/ สมมติฐานแหล่งเงินทุนมาจากการกู้ยืมทั้งหมดและอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.5  
4/ เป้าหมายการถือครองหุ้นในบริษัทเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 55.0 

6) การกระจายของความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์ 

NHH มีโรงแรมในเครือให้บริการในทวีปยุโรปและอเมริกา ในขณะที่บริษัทฯ มีโรงแรมในเครือให้บริการในทวีปเอเชีย 
แอฟริกาและตะวันออกกลาง ซึ่งการเข้าทํารายการดังกล่าวจะเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์ 
(Geographical Diversification) ซึ่งความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่มีปัจจัยที่จะได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันทั้งในด้าน
เศรฐกิจ สังคม และภัยธรรมชาติ เป็นต้น การกระจายความเสี่ยงดังกล่าวอาจจะทําให้ต้นทุนทางการเงินลดลงซึ่งจะ
ส่งผลให้มูลค่ากิจการเพิ่มมากขึ้นอีกเช่นกัน 

ข้อเสียของการเข้าทํารายการ 

1) ภาระทางการเงินจากการเข้าทํารายการ 

ในการเข้าทํารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะมีภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการทํารายการในครั้งนี้ จํานวนไม่เกิน  
1,724.1 ล้านยูโร หรือ  65,133.9 ล้านบาท  

ทั้งนี้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดใน NHH จากท่ีกล่าวไว้ข้างต้นก่อนการเข้า
ทํารายการ โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือครองหุ้น NHH เท่ากับร้อยละ 29.8 ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
พิจารณาแหล่งเงินทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดใน NHH ซึ่งรวมสัดส่วนการถือครองหุ้นก่อนเข้าทํารายการ ใน
กรณีผู้ถือหุ้นของ NHH  ทุกรายตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะทําให้บริษัทฯ มีภาระทางการเงินสูงสุดเท่ากับ 
2,471.6 ล้านยูโรหรือ 93,371.7 ล้านบาท      

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ วางเป้าหมายของสัดส่วนการถือครองหุ้น NHH อยู่ระหว่างร้อยละ 51.0 – 55.0 หากมีจํานวน
ผู้ตอบรับคําเสนอซื้อในระดับที่ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือครองหุ้น NHH เกินกว่าเป้าหมายของบริษัทฯ  อาจ
ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระทางการเงินต่อทุน (Interest-Bearing Debt/Equity – IBD/E) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยื่งเมื่อมีสัดส่วนการถือครองหุ้นเกินกว่าประมาณร้อยละ 60.0 จะถึงระดับ IBD/E ที่ใกล้เคียงหรือเกินกว่า 1.75 
เท่า ซึ่งเป็นเง่ือนไขจํากัดสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt Covenant) ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ มีแผนเบื้องต้นในการ
ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม อันอาจรวมถึง การหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) 
เพื่อซื้อหุ้นในส่วนท่ีเกินจากเป้าหมายการลงทุน หรือการออกหุ้นกู้ไม่กําหนดอายุ (Perpetual Bond) ซึ่งเป็นตราสาร
กึ่งหนี้กึ่งทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อชําระคืนเงินกู้ที่ใช้ในการทําธุรกรรม ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการ
ตาม 2  แนวทางข้างต้นได้ บริษัทฯ อาจพิจารณาทางเลือกการเพิ่มทุน อาทิ การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน (Right Offering – RO) หรือการเสนอขายหุ้นให้นักลงทุนในวงจํากัด (Private Placement) อันอาจส่งผล
กระทบต่อการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นหรือผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม ตามลําดับ  นอกจากนี้ จาก
ประมาณการทางการเงินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพบว่า กระแสเงินสดของบริษัทฯ และส่วนแบ่งกําไรที่เพิ่มขึ้น
จาก NHH มีความเพียงพอต่อภาระทางการเงินท่ีเกิดขึ้นในอนาคต  

2) ความเสี่ยงจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและเศรษฐกิจโลก 

ในกรณีที่ NHH มีผลประกอบการลดลงหรือขาดทุนจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องแบกรับผลประกอบการที่ลดลงหรือ
ขาดทุนด้วยเช่นกัน รวมถึงความปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะทวีปยุโรป ท่ียังมีหลายประเทศที่
ตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง รวมทั้งความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ขึ้นอยู่กับนโยบายการดําเนินงานของแต่ละ
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รัฐบาลของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้คํานึงถึงความเสี่ยงดังกล่าวและมีการเตรียมการสําหรับการรับมือ
กับความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 
 

ปัจจัยความเสี่ยง 

1) จํานวนผู้ถือหุ้นของ NHH ตอบรับคําเสนอซื้อของบริษัทฯ มากกว่าสัดส่วนการถือครองหุ้นเป้าหมายของบริษัทฯ   

เนื่องจากบริษัทฯ วางเป้าหมายสัดส่วนการถือครองหุ้น NHH อยู่ระหว่าง 51.0 – 55.0 เพื่อประโยชน์ในการจัดทํา
งบการเงินรวม โดยยิ่งมีจํานวนผู้ถือหุ้นตอบรับคําเสนอซื้อของบริษัทฯ มากขึ้น จะส่งผลต่อภาระที่บริษัทฯ จะต้องใช้
แหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อภาระหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ โดยมีภาระทางการเงินสูงสุดเท่ากับ 
2,471.6 ล้านยูโรหรือ 93,371.7 ล้านบาท อย่างไรก็ดี หากมีจํานวนผู้ตอบรับคําเสนอซื้อในระดับที่ส่งผลให้บริษัทฯ 
มีสัดส่วนการถือครองหุ้น NHH เกินกว่าเป้าหมายของบริษัทฯ อาจส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระทางการเงินต่อ
ทุน (Interest-Bearing Debt/Equity – IBD/E) เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่ใกล้เคียงหรือเกินกว่า 1.75 เท่า ซึ่งเป็นเง่ือนไข
จํากัดสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt Covenant) ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ มีแผนเบื้องต้นในการดําเนินการปรับปรุง
โครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม อันอาจรวมถึง การหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) เพื่อซื้อหุ้นในส่วนท่ี
เกินจากเป้าหมายการลงทุน หรือการออกหุ้นกู้ไม่กําหนดอายุ (Perpetual Bond) ซึ่งเป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนใน
สัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อชําระคืนเงินกู้ที่ใช้ในการทําธุรกรรม ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดําเนินการตาม 2  
แนวทางข้างต้นได้ บริษัทฯ อาจพิจารณาทางเลือกการเพิ่มทุน อาทิ การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 
(Right Offering – RO) หรือการเสนอขายหุ้นให้นักลงทุนในวงจํากัด (Private Placement) อันอาจส่งผลกระทบ
ต่อการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นหรือผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม ตามลําดับ 

ทั้งนี้ ปัจจุบันสัดส่วนการถือหุ้นใน NHH พบว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหญ่ที่เป็นนักลงทุนสถาบันเน้นการลงทุนระยะ
ยาว มีสัดส่วนการถือหุ้นใน NHH รวมจํานวนประมาณร้อยละ 31.0 ของทุนทั้งหมด (fully diluted basis) ของ 
NHH (ไม่รวมสัดส่วนที่ถือโดยบริษัทฯ ) ได้แก่ Oceanwood Capital Management Hesperia Group และ
กองทุนต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งมีแนวโน้มที่คาดว่าน่าจะยังคงสัดส่วนในการลงทุนใน NHH ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
กลุ่มนักลงทุนเหล่านั้น กอปรกับสภาพเศรษฐกิจ แนวโน้มของอุตสาหกรรมโรงแรม การแข่งขัน และความเสี่ยงด้าน
ต่าง ๆ เป็นต้น อีกทั้งราคาหุ้นของ NHH ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักด้วยปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ย้อนหลังตั้งแต่ 7 
– 30 วัน อยูร่ะหว่าง 6.43 – 6.54 ยูโรต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ NHH ที่ 6.30 เท่ากับร้อยละ 2.0 – 
3.7  ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือหุ้นจะตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ NHH ในอัตราที่ค่อนข้างต่ํา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาวะราคาตลาดในช่วงระยะเวลาการเสนอซื้อหลักทรัพย์ NHH ด้วยเช่นกัน 

2) ผลประกอบการของ NHH ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 

ในกรณีที่ NHH มีผลประกอบการลดลงหรือขาดทุนจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องแบกรับผลประกอบการที่ลดลงหรือ
ขาดทุนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในกรณีที่ NHH กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามจากผลการ
ดําเนินงานในอดีตของ NHH มีผลการดําเนินงานที่สม่ําเสมอและฐานะทางการเงินที่มั่นคงและปรับตัวดีขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญใน 2 ปีที่ผ่านมา และแนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุโรปโดยรวมเติบโตในทางค่อนข้างดี 
ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากผลประกอบการของ NHH ที่เข้าลงทุนไม่
เป็นไปตามคาดหวังค่อนข้างต่ํา  
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3) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจากบริษัทฯ ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน เมื่อมีการแปลงผลการดําเนินงานของธุรกิจในต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทในงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
ในส่วนของการจัดหาเงินนั้น โดยทั่วไป บริษัทฯ จะกู้ยืมเงินในสกุลเดียวกับสินทรัพย์ที่บริษัทฯ ลงทุนรวมถึงกระแส
เงินสดที่คาดว่าจะได้มาจากสินทรัพย์เหล่านั้น เพื่อให้เกิดการหักกลบหรือการป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติจาก
อัตราแลกเปลี่ยน (Natural Currency Hedging) ให้ได้มากที่สุด และ บริษัทฯ ยังได้ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดอันเนื่องมาจากความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจโลกและเหตุการณ์ต่าง  ๆ อย่างใกล้ชิด 
และบริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยการเข้าทําสัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อรองรับความผัน
ผวนของตลาดในกรณีที่จําเป็น 

4) บริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าทํารายการ 

การเข้าทํารายการมีเง่ือนไขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 
ของบริษัทฯ ซึ่งจะประชุมในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  ซึ่ง
การเข้าทํารายการของบริษัทฯ จะไม่ประสบความสําเร็จ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ลงทุนในหุ้น NHH โดยการทําคําเสนอซื้อและการซื้อหุ้น 

5) การเปลี่ยนแปลงซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบของ NHH 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยสําคัญต่อสถานะธุรกิจ ผลประกอบการ 
ทรัพย์สิน และ/หรือสถานะทางการเงินของ NHH การเข้าทํารายการของบริษัทฯ อาจไม่ประสบความสําเร็จได้ดังที่
ระบุไว้ในเงื่อนไขในการเข้าทํารายการ 

ความสมเหตุสมผลของราคา 

สําหรับด้านราคา ท่ีปรึกษาการทางเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาการเข้าทํารายการ (ต้นทุนเฉลี่ยการเข้าทํารายการของบริษัท
ฯ) จะขึ้นอยู่กับจํานวนของผู้ตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรพัย์ NHH ของผู้ซื้อ โดยราคาการเข้าทํารายการอยู่ระหว่าง 6.00 - 6.26 
ยูโรต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 197.6 - 1,727.1 ล้านยูโร (หรือประมาณ 7,466.1 - 65,133.9 ล้านบาท) มีความเหมาะสมในด้าน
ราคา เนื่องจากราคาเฉลี่ยสูงสุดดังกล่าวถือเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสมที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินไว้ 
โดยช่วงราคาที่เหมาะสมเท่ากับ 6.12 – 7.42 ยูโรต่อหุ้น รวมเป็นเงินไม่เกิน 2,399.5 - 2,911.1 ล้านยูโร   
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แผนภูมิราคาทีช่่วงราคาที่เหมาะสมเทยีบกับราคาการเข้าทํารายการ 

 

ดังนั้นที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นว่าการทํารายการ 1) การเข้าทํารายการเสนอซื้อหุ้นท้ังหมด NHH และ 2) การเข้าทํา

รายการซื้อหุ้น เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าว ทั้งนี้ราคาที่ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระได้ประเมินไว้ข้างต้นเป็นการประมาณผลประกอบการในอนาคตของ NHH โดยยังมิได้คํานึงถึงประโยชน์ที่

ได้รับจากการเข้าทํารายการโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ (Synergies) และประโยชน์จากการประหยัดของขนาด 

(Economies of scale) 
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2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ 

2.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ ”MINT”) ครั้งที่ 
6/2561 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นในบริษัท NH Hotel Group SA. (“บริษัทเป้าหมาย” 
หรือ “NHH”) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แมดริด ประเทศสเปน ซึ่งเป็นเจ้าของและดําเนินธุรกิจ
โรงแรมจํานวน 382 แห่งโดยส่วนใหญ่อยู่ ในประเทศแถบยุโรป โดยผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ MHG 
Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd. (“ผู้ซื้อ”) โดยการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับ
ก่อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าทํารายการซื้อหุ้นกับ Tangla Spain, S.L.U. (“ผู้ขาย”) (“สัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเง่ือนไข
บังคับก่อน”) ในวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 โดยการเข้าทํารายการเสนอซื้อและการเข้าทํารายการซื้อหุ้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ
เงื่อนไขต่าง ๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว 
(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทํารายการลงทุนในบริษัทเป้าหมายโดยการทําคํา

เสนอซื้อ 

(2) บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนสินเช่ือจากสถาบันการเงินอย่างเพียงพอสําหรับการเข้าทํารายการเสนอซื้อ

และการเข้าทํารายการซื้อหุ้น และในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติสินเช่ือจากสถาบันการเงินที่

เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

(3)  บริษัทฯ ได้รับการอนุญาตที่จําเป็นและเกี่ยวข้องจากหน่วยงานเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า  เช่น 

CNMC ในประเทศสเปน และ AdC  ในประเทศโปรตุเกส 

2.2 ภาพรวมของการเข้าทํารายการ 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 มีมติ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในหุ้นในบริษัทเป้าหมาย ดังนี ้

การเข้าทํารายการเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อจะทําคําเสนอซื้อ (Takeover Bid) สําหรับหุ้นทั้งหมดที่เหลืออยู่ในบริษัทเป้าหมายที่ผู้ซื้อไม่ได้ถืออยู่ ณ เวลาการทํา
คําเสนอซื้อ หรือจํานวนไม่เกิน 242,297,204 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8 ของทุนท้ังหมดซึ่งรวมถึงจํานวนหุ้นที่เกิดจากการ
แปลงสภาพของหุ้นกู้ ในเดือนมิถุนายน 25611 (fully diluted basis) (โดยไม่รวมจํานวนหุ้นที่จะได้จากรายการซื้อหุ้น
ร้อยละ 8.4) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 ยูโร ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 6.40 ยูโร (หรือประมาณ 241.78 บาท) ทั้งนี้ ข้ึนอยู่
กับการปรับราคายุติธรรม (fair price adjustments) รวมเป็นเงินไม่ เกิน 1 ,550,702,106 ยูโร (หรือประมาณ 
58,583,199,496 บาท) โดยราคาเสนอซื้อและจํานวนหุ้นที่จะเสนอซื้ออาจเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าของหุ้นในบริษัท
เป้าหมาย หรือเหตุปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

                                           
1 ณ วันที่ 1 และ 8 มิถุนายน 2561  NHH ได้ออกหุ้นจดทะเบียนใหม่เพื่อรองรับแปลงสภาพของหุ้นกู้ซ่ึงได้ถูกแปลงสภาพ ที่ราคาการใช้สิทธิที่ราคา 
4.919 ยูโรต่อหุ้น (หุ้นกู้แปลงสภาพมีสถานะ In the Money) ภายหลังเสร็จสิ้นจํานวนหุ้นของ NHH เพิ่มขึ้นจากเดิม 350,271,788 หุ้น เป็น 
392,180,243 หุ้น 
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ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 NHH ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 
0.10 ยูโร รวมเป็นเงินทั้งหมด 39,218,024.03 ยูโร ส่งผลให้ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ NHH ของบริษัทฯ จาก 6.40 ยูโร
ต่อหุ้น ลดลง 0.10 ยูโร เป็น 6.30 ยูโรต่อหุ้น 

การเข้าทํารายการซื้อหุ้น  

ผู้ซื้อจะซื้อหุ้นในบริษัทเป้าหมายจากผู้ขาย จํานวน 32,937,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของทุนทั้งหมด (fully diluted 
basis) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 ยูโร ในราคาซื้อขายหุ้นละ 6.10 ยูโร (หรือประมาณ 230.45 บาท) รวมเป็นเงิน 
200,925,674 ยูโร (หรือประมาณ 7,590,670,590 บาท) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน 

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 NHH ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 
0.10 ยูโร รวมเป็นเงินท้ังหมด 39,218,024.03 ยูโร ส่งผลให้ราคาซื้อหลักทรัพย์ NHH ของบริษัทฯ จาก 6.10 ยูโรต่อหุ้น 
ลดลง 0.10 ยูโร เป็น 6.00 ยูโรต่อหุ้น 

ทั้งนี้ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แมดริดกําหนดให้ผู้ที่ครอบครองหลักทรัพย์เกินร้อยละ 30.0 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด ต้องทําคําเสนอซื้อซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดที่มีผู้มาเสนอขาย (mandatory tender offer) ดังนั้น
เง่ือนไขการเข้าทํารายการซื้อหุ้นและรายการเสนอซื้อจะสําเร็จได้ จําเป็นต้องได้รับการอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 โดยกําหนดวันประชุมในวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม 
โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ 

ซึ่งรายละเอียดการเข้าทํารายการทั้งสองดังกล่าว (“การเข้าทํารายการ”หรือ“การเข้าทําธุรกรรม”) มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

แผนภูมิภาพรวมการเข้าทาํรายการ  

 

1.1) ก่อนวันที่ 4 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นใน NHH ทั้งหมด 37,095,043 หุ้น 
หรือคิดเป็น ร้อยละ 9.5 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด (fully diluted basis)  ของ NHH โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ซื้อหุ้ น  NHH ผ่านตลาดหลักทรัพย์  MAD ในช่วงวันที่  10 – 30 พฤษภาคม 2561 จํานวนทั้ งสิ้น 
7,095,043 หุ้น ราคาต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 6.26 ยูโรต่อหุ้น 

 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้ทําการซื้อหุ้น NHH จาก Oceanwood Management LLP จํานวน 
30,000,000 หุ้น ณ ราคา 6.40 ยูโรต่อหุ้น 
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1.2) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 มีมติอนุมัติให้ผู้ซื้อซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นใน NHH จํานวน 65,850,000 หุ้น จากผู้ขายคิดเป็นร้อยละ 16.8 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด 
(fully diluted basis) ของ NHH  

1.3) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผู้ซื้อเข้าซื้อหุ้นใน NHH เพิ่มเติมเป็นจํานวน 14,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.6 
ของทุนทั้งหมด (fully diluted basis) ของ NHH จาก Oceanwood Capital Management LLP ส่งผลให้
บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน NHH รวมเท่ากับร้อยละ 29.8  

โดยภายหลังการเข้าทํารายการ หากเงื่อนไขบังคับก่อนของการเข้าทํารายการเสนอซื้อและการเข้าทํารายการซื้อ
หุ้นจะเกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะเข้าทํารายการต่อไปนี ้

2.) ผู้ซื้อจะซื้อหุ้นในบริษัทเป้าหมายจากผู้ขาย จํานวน 32,937,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของทุนทั้งหมด (fully 
diluted basis) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 ยูโร ในราคาซื้อขายหุ้นละ 6.10 ยูโร (หรือประมาณ 230.45 บาท) 
รวมเป็นเงิน 200,925,674 ยูโร (หรือประมาณ 7,590,670,590 บาท) 

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 NHH ได้รับมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
หุ้นละ 0.10 ยูโร รวมเป็นเงินท้ังหมด 39,218,024.03 ยูโร ส่งผลให้ราคาซื้อหลักทรัพย์ NHH ของบริษัทฯ ลดลง  
0.10 ยูโร จาก 6.10 ยูโรต่อหุ้น เป็น 6.00 ยูโรต่อหุ้น 

3.) ผู้ซื้อจะทําคําเสนอซื้อ (Takeover Bid) สําหรับหุ้นทั้งหมดที่เหลืออยู่ในบริษัทเป้าหมายที่ผู้ซื้อไม่ได้ถืออยู่ ณ 
เวลาการทําคําเสนอซื้อ หรือจํานวนไม่เกิน 242,297,204 หุ้น (โดยไม่รวมจํานวนหุ้นที่จะได้จากรายการซื้อหุ้น
ร้อยละ 8.4)  คิดเป็นร้อยละ 61.8 ของทุนทั้งหมดซึ่งรวมถึงจํานวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้ ใน
เดือนมิถุนายน 2561  (fully diluted basis) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 ยูโร ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 6.40 ยูโร 
(หรือประมาณ 241.78 บาท) ท้ังนี้ ข้ึนอยู่กับการปรับราคายุติธรรม (fair price adjustments) รวมเป็นเงินไม่
เกิน 1,550,702,106 ยูโร (หรือประมาณ 58,583,199,496 บาท) 

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 NHH ได้รับมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
หุ้นละ 0.10 ยูโร รวมเป็นเงินทั้งหมด 39,218,024.03 ยูโร ส่งผลให้ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ NHH ของบริษัทฯ 
ลดลง 0.10 ยูโร จาก 6.40 ยูโรต่อหุ้น เป็น 6.30 ยูโรต่อหุ้น 

โดยหากผู้ซื้อได้ทํารายการเข้าซื้อหุ้นและผู้ถือหุ้นของ NHH  ทุกรายตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะทําให้ผู้ซื้อ 
ได้มาซึ่งหุ้นของ NHH เป็นจํานวนไม่เกิน 275,235,200 หุ้น (242,297,204 หุ้น+ 32,937,996 หุ้น) คิดเป็นร้อย
ละ 70.2 (ร้อยละ 61.8 + ร้อยละ 8.4)  ของทุนท้ังหมด (fully diluted basis) ของ NHH ส่งผลให้ภายหลังการ
เข้าทําธุรกรรม บริษัทฯ ผ่านผู้ซื้อจะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน NHH เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 29.8 เป็นมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 38.2 ขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยแ์ละเง่ือนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย
หุ้นแบบมีเง่ือนไขบังคับก่อนเกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว โดยจากการเข้าทํารายการดังกล่าวสามารถสรุปเป็นตารางได้
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางภาพรวมการเข้าทาํรายการ 

ลําดับ รายการ จํานวนหุ้น 

ร้อยละของทุน
ทั้งหมดของ 
NHH (fully 

diluted basis) 

จํานวนหุ้น ราคา 
มูลค่า 

หน่วย: ลา้นยู
โร 

มูลค่า 
หน่วย: ลา้น

บาท 

1.1 ซ้ือผ่านตลาดหลักทรัพย ์MAD 7,095,043 1.8 7,095,043 6.26 44.4 1,677.9 
 ซ้ือจากกลุ่ม Oceanwood ครั้งที่ 1  30,000,000 7.7 30,000,000 6.40 192 7,253.4 

1.2 ซ้ือจากกลุ่ม Tangla Spain 65,850,000 16.8 65,850,000 6.40 421.4 15,921.2 
1.3 ซ้ือจากกลุ่ม Oceanwood ครั้งที่ 2 14,000,000 3.6 14,000,000 6.40 89.6 3,384.9 

2 ซ้ือจากกลุ่ม Tangla Spain 32,937,996 8.4 32,937,996 6.00 197.6 7,466.1 
3 การทําคําเสนอซื้อ 242,297,204 61.8 242,297,204 6.30 1,526.5 57,667.8 

 รวม 392,180,243 100.0 392,180,243  2,471.6 93,371.7 
ที่มา: บริษัทฯ 
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนที่ 37.7785 บาท ต่อ 1 ยูโร ซ่ึงเป็นอัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 

รายละเอียดข้อ 2 และ 3 ขึ้นอยู่กับการทําคําเสนอซื้อและการเข้าทํารายการซ้ือหุ้น  

ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในปี 2561 โดยรายละเอียดแผนระยะเวลาการเข้าทํา
รายการของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้  

ตารางแผนระยะเวลาการเข้าทาํรายการ  

แผนภูมิกระบวนการทาํคําเสนอซื้อ 

 
หมายเหตุ: ระยะเวลาที่ขีดเส้นใต้หมายถึงวันทําการ 
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จากการเข้าทํารายการ 2) และ 3) เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 68.0 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ อ้างอิงจากงบการเงินรวม
ของบริษัท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 เมื่อพิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือน ก่อนวันท่ีมีการ
ตกลงเข้าทํารายการเสนอซื้อและการเข้าทํารายการซื้อหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 29.7 ตาม
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จะส่งผลให้มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 97.7  ตามเกณฑ์มูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (โดยรายละเอียดการคํานวณขนาดรายการจะปรากฏในหัวข้อ 2.4.1)  ซึ่งมีขนาดเท่ากับร้อย
ละ 50 หรือสูงกว่า รายการเสนอซื้อและการเข้าทํารายการซื้อหุ้นดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทํารายการประเภท 1 
ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทํารายการเสนอ
ซื้อและการเข้าทํารายการซื้อหุ้น และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทํารายการเสนอซื้อและการเข้า
ทํารายการซื้อหุ้น โดยมติดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาการเข้าทํารายการที่ 2) และ 3) โดยราคา
เฉลี่ยของการเข้าทํารายการดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณาราคาการเข้าทํารายการ ในกรณีทีผู่้ถือหุ้น
ของ NHH  ทุกรายตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะทําให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นของ NHH เป็นจํานวน 275,235,200 
หุ้น (242,297,204 หุ้น+ 32,937,996 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 70.2 (ร้อยละ 61.8 + ร้อยละ 8.4)  ของทุนทั้งหมด 
(fully diluted basis) ของ NHH ด้วยราคาเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 6.26 ยูโรต่อหุ้น (หรือประมาณ 236.6 บาท) (“ราคา
การเข้าทํารายการเฉลี่ยสงูสุด”) รวมเป็นเงิน 1,724.1 ล้านยูโร (หรือประมาณ 65,133.9 ล้านบาท) ในขณะที่หากไมม่ี
ผู้ใดตอบรับคําเสนอซื้อ จะทําให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นของ NHH ด้วยราคาต่ําสุดที่ 6.00 ยูโรต่อหุ้น (หรือประมาณ 
226.7 บาท) รวมเป็นเงิน 197.6 ล้านยูโร (หรือประมาณ 7,466.1 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางราคาการเขา้ทํารายการเฉลีย่ 
สัดส่วนการถือครองหุ้นหลังการเข้าทํารายการทั้งหมด 38.2% 50.0% 75.0% 100.0% 
สัดส่วนก่อนเข้าทํารายการ  29.8% 29.8% 29.8% 29.8% 
รายการซ้ือจากกลุ่ม Tangla Spain (ราคา 6.00 ยูโรต่อหุ้น) 8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 
รายการการทําคําเสนอซื้อ (ราคา 6.30 ยูโรต่อหุ้น) 0.0% 11.8% 36.8% 61.8% 
ราคาเฉลี่ยของการเข้าทํารายการ (ยูโรต่อหุ้น) 6.00 6.18 6.24 6.26 
ต้นทุนราคาเฉลี่ยก่อนเข้าทํารายการของสัดส่วนร้อยละ 29.8 6.39 6.39 6.39 6.39 
ต้นทุนราคาเฉลี่ยทั้งหมดหลังการเข้าทํารายการ 6.31 6.30 6.30 6.30 
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2.3 คู่สัญญาและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง 

การเข้าทํารายการเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อ MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd.1/ 

ผู้ตอบรับคําเสนอซื้อ ผูถ้ือหุ้นทุกรายของบริษัทเป้าหมายที่ตอบรับคําเสนอซื้อ 

ลักษณะความสัมพันธ ์

การเข้าทํารายการเสนอซื้อเป็นการดําเนินการเป็นการทัว่ไป เท่าที่บริษัทฯ ทราบผู้ถือหุ้นของบริษัท
เป้าหมายมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกีย่วโยงกัน ลงวันที ่31 สิงหาคม 2551 (รวมถึงที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัตกิารของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกีย่วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 
(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกีย่วโยงกัน”) และรายการดงักล่าวไม่เข้าข่ายเป็น
รายการที่เกีย่วโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

หมายเหตุ: 1/ เดิมชื่อ AVC Vacation Club (Singapore) Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัทย่อยของ 
บริษัทฯ 

 
การเข้าทํารายการซื้อหุ้น 

ผู้ซื้อ MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd.1/ 

ผู้ขาย Tangla Spain, S.L.U. (“ผู้ขาย”) 

ลักษณะความสัมพันธ ์

การเข้าทํารายการเสนอซื้อเป็นการดําเนินการเป็นการทัว่ไป เท่าที่บริษัทฯ ทราบผู้ถือหุ้นของบริษัท
เป้าหมายมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกีย่วโยงกัน ลงวันที ่31 สิงหาคม 2551 (รวมถึงที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัตกิารของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกีย่วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 
(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกีย่วโยงกัน”) และรายการดงักล่าวไม่เข้าข่ายเป็น
รายการที่เกีย่วโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

หมายเหตุ: 1/ เดิมชื่อ AVC Vacation Club (Singapore) Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัทย่อยของ 
บริษัทฯ 
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แผนภูมิโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ ก่อนและหลังการเข้าทํารายการ 

 

หมายเหตุ: 1/บริษัท ไมเนอร์โกลบอล โซลูชั่น จํากัด  อยู่ระหว่างกระบวนการชําระบัญชี เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการชําระบัญชี  บริษัทฯ จะมี
สัดส่วนในบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากัด เท่ากับร้อยละ 100  
2/ขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ตอบรับคําเสนอซื้อและเง่ือนไขบังคับก่อนของการเข้าทาํรายการซ้ือหุ้น 
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2.4 ลักษณะของรายการ 

2.4.1 ประเภทและขนาดของรายการและการคํานวณขนาดรายการ 

การคํานวณขนาดรายการอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ได้รับการ
สอบทานโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และงบการเงินรวมล่าสุดของ NHH ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2561 ที่ได้รับการสอบทานโดย Deloitte, S.L. และการคํานวณขนาดรายการดังกล่าวจะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มี
นัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) 
และประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยมีรายละเอียดการคํานวณขนาดรายการดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลการเงินท่ีใช้ในการคํานวณขนาดรายการ 

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินที่ใช้คํานวณขนาดรายการ 

ข้อมูลทางการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที ่31 มีนาคม 2561 

บริษัทฯ NHH3/ 

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ1/ 28,395.0 27,528.6 

สินทรัพย์รวม  116,784.6 96,305.0 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ2/ 5,210.2 3,096.8 

หมายเหตุ: 1/ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิคํานวณโดยใช้สินทรัพย์รวม หักด้วยสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หนี้สินรวม  
และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
2/ กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลัง  
3/ อัตราแลกเปลี่ยนที ่37.7785 บาท ตอ่ 1 ยโูร ซ่ึงเป็นอัตราขายถัวเฉลีย่ของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 

1) การเข้าทํารายการเสนอซื้อ 

เกณฑ ์ สูตรการคํานวณ 
ขนาด

รายการ 

1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิ      

( Net Tangible Assets 
หรือ “NTA”) 

ร้อยละของสัดส่วนที่ได้มา x NTA ของ NHH x 100 

NTA ของบริษัทฯ 

= 61.8% x 27,528.6 x 100 

28,395.0 

ร้อยละ 59.9 

2. เ ก ณ ฑ์ กํ า ไ ร สุ ท ธิ 
(Net Profit)   

ร้อยละของสัดส่วนที่ได้มา x กาํไรสุทธิของ NHH x 100 

กําไรสุทธิของบริษัทฯ 

= 61.8% x 3,096.8 x 100 

5,210.2 

ร้อยละ 36.7 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน  (Total Value 
of Consideration)  

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชําระ x 100 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
= 58,582.6 x 100 

116,784.6 

ร้อยละ 50.2 
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เกณฑ ์ สูตรการคํานวณ 
ขนาด

รายการ 

4. เก ณ ฑ์ มู ล ค่ า ข อ ง
ห ลั ก ท รั พ ย์  (Equity 
Share Value) 

ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากบริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพือ่ชําระคา่
สินทรัพย์ n/a 

2) การเข้าทํารายการซื้อหุ้น 

เกณฑ ์ สูตรการคํานวณ 
ขนาด

รายการ 

1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิ      

( Net Tangible Assets 
หรือ “NTA”) 

ร้อยละของสัดส่วนที่ได้มา x NTA ของ NHH x 100 

NTA ของบริษัทฯ 

= 8.4% x 27,528.6 x 100 

28,395.0 

ร้อยละ 8.1 

2. เ ก ณ ฑ์ กํ า ไ ร สุ ท ธิ 
(Net Profit)   

ร้อยละของสัดส่วนที่ได้มา x กาํไรสุทธิของ NHH x 100 

กําไรสุทธิของบริษัทฯ 

= 8.4% x 3,096.8 x 100 

5,210.2 

ร้อยละ 5.0 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน  (Total Value 
of Consideration)  

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชําระ x 100 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

= 7,590.71/ x 100 

116,784.6 

ร้อยละ 6.5 

4. เก ณ ฑ์ มู ล ค่ า ข อ ง
ห ลั ก ท รั พ ย์  (Equity 
Share Value) 

ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจากบริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพือ่ชําระคา่
สินทรัพย์ n/a 

หมายเหตุ: 1/มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชําระก่อนหักเงินปันผลของ NHH หุ้นละ 0.10 ยูโร 

จากหลักเกณฑ์การคํานวณข้างต้น การเข้าทํารายการเสนอซื้อและการเข้าทํารายการซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นรายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 68.0 
ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ  

มูลค่ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือน ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มตีัวตนสุทธ ิ

(ธันวาคม 2560 – มิถุนายน 2561 ) 

ขนาดรายการ 

(ร้อยละ) 

แจ้งการจัดตั้งบริษัทใหม่ การเพิ่มทุนและการลงทุนของบริษัทย่อย (Corbin & King) (18 ธันวาคม 2560) 0.1 

การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อย (Over Success) (27 เมษายน 2561) 0.6 

แจ้งการลงทุนของบริษั ทย่อย  (NH Hotel Group) (23 พฤษภาคม 2561) รายการซ้ือหุ้ น  NHH จาก 
Oceanwood Management LLP จํานวน 30,000,000 หุ้น ณ ราคา 6.40 ยูโรต่อหุ้น 

8.5 

แจ้งการลงทุนเพิ่มของบริษัทย่อย (NH Hotel Group) (28 พฤษภาคม 2561) 0.7 

แจ้งรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ประเภท 2 (หุ้นใน NH Hotel Group จํานวน 65,850,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

16.8 ของทุนทั้งหมด (fully diluted basis) (6 มิถุนายน 2561) 
16.3 

รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ (หุ้นใน NH Hotel Group จํานวน 14,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 3.6 ของทุน 3.5 
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มูลค่ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือน ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มตีัวตนสุทธ ิ

(ธันวาคม 2560 – มิถุนายน 2561 ) 

ขนาดรายการ 

(ร้อยละ) 

ทัง้หมด (fully diluted basis) (11 มิถุนายน 2561) 

รวม 29.7 

เมื่อพิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทํารายการ
เสนอซื้อและการเข้าทํารายการซื้อหุ้นในครั้งนี้ มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 29.7 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ รวมกับการเข้าทํารายการเสนอซื้อและการเข้าทํารายการซื้อหุ้นในครั้งนี้  จะมีขนาดรายการรวมสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 97.7  ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ รายการดังกล่าวจึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 1 คือ 
รายการที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50.00 แต่ต่ํากว่าร้อยละ 100.00 ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับรายการประเภทที่ 1 ต่อตลท. ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจําหน่ายไป 
และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าว โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทํารายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลท. 
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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2.5 ลักษณะของสินทรัพย์ท่ีได้มา 

NHH เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แมดริด ประเทศสเปน ซึ่งเป็นเจ้าของและดําเนินธุรกิจโรงแรมจํานวน 
382 แห่งโดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบยุโรป ครอบคลุม 30 ประเทศ ภายใต้โรงแรมระดับสี่ดาวแบรนด์ NH และ
ระดับห้าดาว แบรนด์ NH Collection และมีรายได้จากการดําเนินธุรกิจไปในประเทศแถบยุโรปเป็นหลัก โดย NHH 
มีข้อมูลโดยสังเขปดังนี้ 

ชื่อบริษัท NH Hotel Group SA (“NHH” หรือ “บริษัทเป้าหมาย”) 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ เมืองแมดริด ประเทศสเปน 

ประเภทธุรกิจ โรงแรมและสันทนาการ 

วันที่จัดตั้ง ปี 2521 

เว็บไซต์ www.nh-hotels.com 

ทุนทั้งหมด (fully 
diluted basis) 

784,360,486 ยูโรแบ่งออกเป็น 392,180,243 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 ยูโร  

รวมส่วนที่เกิดจากหุ้นกู้แปลงสภาพ ซ่ึงในปัจจุบันหุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพได้ได้ถูกแปลงสภาพและ 

NHH ได้ออกหุ้นจดทะเบียนใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว 

กรรมการ  ชื่อ ตําแหน่ง ตัวแทนจาก 

1 Alfredo Fernández Agras ประธานกรรมการ 
Oceanwood Capital 
Management LLP 

2 Ramón Aragonés Marín กรรมการผู้จัดการ Executive CEO 

3 José Antonio Castro Sousa 
รองประธาน
กรรมการ 

Grupo Inversor Hesperia, S.A. 

4 Stephen Andrew Chojnacki กรรมการ Minor International PLC. 

5 William Ellwood Heinecke กรรมการ Minor International PLC. 

6 Dillip Rajakarier กรรมการ Minor International PLC. 

7 Jordi Ferrer Graupera กรรมการ Grupo Inversor Hesperia, S.A 

8 
José María Cantero de Montes-
Jovellar 

กรรมการ กรรมการอิสระ 

9 María Grecna กรรมการ กรรมการอิสระ 

10 Paul Daniel Johnson กรรมการ กรรมการอิสระ 

11 Fernando Lacadena Azpeitia กรรมการ กรรมการอิสระ 

12 José María Sagardoy Llonis กรรมการ กรรมการอิสระ 
 

 

2.5.1 ความเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ  

ก่อนวันท่ี 4 มิถุนายน 2561 ผู้ซื้อเข้าซื้อหุ้นใน NHH ทั้งหมด 37,095,043 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 9.5 ของจํานวน
หุ้นทั้งหมด (fully diluted basis)  ของ NHH โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ผู้ซื้อซื้อหุ้น NHH ผ่านตลาดหลักทรัพย์ MAD ในช่วงวันที่ 10 – 30 พฤษภาคม 2561 จํานวนทั้งสิ้น 
7,095,043 หุ้น ราคาต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 6.26 ยูโรต่อหุ้น 
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 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2561 ผู้ซื้อได้ทําการซื้อหุ้น  NHH จาก Oceanwood Management LLP 
จํานวน 30,000,000 หุ้น ณ ราคา 6.40 ยูโรต่อหุ้น 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 มีมติอนุมัติให้ผู้ซื้อซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นใน NHH จํานวน 65,850,000 หุ้น จากผู้ขายคิดเป็นร้อยละ 16.8 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด 
(fully diluted basis) ของ NHH  

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผู้ซื้อเข้าซื้อหุ้นใน NHH เพิ่มเติมเป็นจํานวน 14,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.6 
ของทุนทั้งหมด (fully diluted basis) ของ NHH จาก Oceanwood Capital Management LLP ส่งผลให้
บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน NHH รวมเท่ากับร้อยละ 29.8  

2.5.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป้าหมาย 

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ ่5 อันดบัแรก ณ วันที ่4 มิถุนายน 2561 

 ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 

1 HNA Group  25.2 

2 MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 9.5 

3 Oceanwood Capital Management LLP  9.5 

4 Hesperia Group 8.3 

5 ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ถือหุ้นไม่เกินกวา่ร้อยละ 3.0 ของหุ้นทั้งหมดของ NH Hotel Group SA. 47.5 

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 จากสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซ่ึงสินทรัพย์รายการประเภท 1 ของบริษัทฯ 

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ ่5 อันดบัแรก ณ วันที ่10 กรกฎาคม 2561 
 ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 

1 MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 29.8 

2 HNA Group  8.4 

3 Hesperia Group 8.1 

4 Oceanwood Capital Management LLP  5.3 

5 ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ถือหุ้นไม่เกินกวา่ร้อยละ 3.0 ของหุ้นทั้งหมดของ NH Hotel Group SA. 48.4 

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 จากบริษัทฯ 
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2.5.3 ภาพรวมธุรกิจ 

NHH ดําเนินธุรกิจโรงแรมจํานวน 382 แห่ง รวม 59,487 ห้อง ครอบคลุม 30 ประเทศ ทั่วโลกซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น 6 หน่วยธุรกิจหลักตามภูมิภาคได้ดังนี ้

 

 สเปน อิตาล ี ยุโรปกลาง เบเนลักซ ์ อเมริกา รวม 

จํานวนโรงแรม 135 50 76 55 66 382 

จํานวนห้อง 16,880 7,764 13,492 10,003 11,348 59,487 

ที่มา: Sales & Result 2017 และ Q1 2018 ของ NHH  

2.5.4 โครงสร้างรายได้ 

ในอดีตที่ผ่านมาในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ปี 2558 - 2560 NHH มีรายได้หลักมาจากกลุ่มประเทศในยุโรปกลาง โดยมี
มูลค่าเฉลี่ยร้อยละ 27.4 ของรายได้รวมในแต่ละปี ตามด้วยสเปน เบเนลักซ์ อิตาลี และลาตินอเมริกา ที่มีมูลค่าเฉลี่ย
ของรายได้รวมร้อยละ 24.8 ร้อยละ 19.6 ร้อยละ 18.5 และร้อยละ 9.6 ตามลําดับ และในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 
NHH มีรายได้รวมจากทุกภูมิภาคเท่ากับ 338.0 ล้านยูโร 

 

                      แผนภูมิสัดส่วนรายได้จากการขายและใหบ้ริการของ NHH แบง่ตามภมูิภาคและสัญญา 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Investor Presentation Q1 2018 ของ NHH  
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 ตารางโครงสร้างรายได้ของ NHH ปี 2558 - ไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 

 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ป ี

 
ล้านยูโร ร้อยละ ล้านยูโร ร้อยละ ล้านยูโร  ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

รายได้จากการขายและให้บริการ        

สเปน 325.5 23.6 361.7 25.0 399.6 25.8  24.8 

อิตาลี 267.0 19.4 266.4 18.4 275.5 17.8  18.5 

เบเนลักซ ์ 263.7 19.2 276.1 19.1 319.5 20.7  19.6 

ยุโรปกลาง 381.8 27.7 406.8 28.1 408.6 26.4  27.4 

ลาตินอเมริกา 138.6 10.1 136.9 9.5 142.9 9.2  9.6 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ  1,376.6  100.0  1,447.9  100.0  1,546.1  100.0  100.0 

ที่มา: ข้อมูลจากงบการเงินของ NHH สําหรับปี 2558 - 2560 และประกาศของ NHH สําหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2561   

2.5.5 ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทําการ สรุปรายการสําคัญในงบการเงินรวมผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของ 
NHH ซึ่งเป็นงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดย Deloitte, S.L. 

งบกําไรขาดทุนรวม 
ตารางสรุปรายการสําคัญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ NHH ปี 2558 - ไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 ไตรมาสที ่1 ปี 2561  

  ล้านยูโร ร้อยละ ล้านยูโร ร้อยละ ล้านยูโร ร้อยละ ล้านยูโร ร้อยละ 

รายได้รวม1/ 1,377.8 100.0 1,455.6 100.0 1,557.2 100.0 339.3 100.0 

กําไรขั้นต้น 1,310.3 95.1 1,388.7 95.4 1,481.5 95.1 322.3 95.0 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 3.3 0.2 34.12/ 2.3 39.2 2.5 22.2 6.6 

ที่มา: งบการเงินรวมของ NHH ปี 2558 - ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 
หมายเหตุ: 1/รายได้รวมรวมถึงรายได้จากการขายและให้บริการและรายได้อื่น ๆ 

2/กําไรสุทธิสําหรับงวดเติบโตเพิ่มขึ้นจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมถึงนโยบายการดําเนินธุรกิจของ NHH ที่ลงทุนใน
โรงแรมที่สร้างผลประกอบการที่ดี และยกเลิกสัญญาเช่าสําหรับโรงแรมที่มีผลประกอบการขาดทุน 

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
ตารางสรุปรายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงินของ NHH ปี 2558 - ไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 

ล้านยูโร               31 ธ.ค. 2558               31 ธ.ค. 2559          31 ธ.ค. 2560               31 ม.ีค. 2561 

สินทรัพย์ 2,710.9 2,627.2                     2,471.7 2,549.2 

หนี้สิน  1,584.8  1,471.4 1,319.7  1,368.1 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,126.1  1,155.9 1,152.0   1,181.1 

ที่มา: งบการเงินรวมของ NHH ปี 2558 - ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 
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2.6 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชําระเงิน 

2.6.1 การเข้าทํารายการเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อจะทําคําเสนอซื้อ (Takeover Bid) สําหรับหุ้นทั้งหมดที่เหลืออยู่ในบริษัทเป้าหมายที่ผู้ซื้อไม่ได้ถืออยู่ ณ เวลา
การทําคําเสนอซื้อ หรือจํานวนไม่เกิน 242,297,204 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8 ของทุนทั้งหมดซึ่งรวมถึงจํานวนหุ้นที่
เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้ในเดือนมิถุนายน 2561 (fully diluted basis) (โดยไม่รวมจํานวนหุ้นที่จะได้จาก
รายการซื้อหุ้นร้อยละ 8.4) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 ยูโร ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 6.40 ยูโร (หรือประมาณ 241.78 
บาท) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการปรับราคายุติธรรม (fair price adjustments) รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,550,702,106 ยูโร 
(หรือประมาณ 58,583,199,496 บาท) ท้ังนี้ ราคาเสนอซื้อและจํานวนหุ้นที่จะเสนอซื้ออาจเปลี่ยนแปลงตามมูลค่า
ของหุ้นในบริษัทเป้าหมาย หรือเหตุปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และผู้ซื้อจะชําระราคาเสนอซื้อด้วยเงินสดตามขั้นตอนที่
กําหนดไว้สําหรับการทําคําเสนอซื้อ 

ณ วันท่ี 21 มิถุนายน 2561 NHH ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้น
ละ 0.10 ยูโร รวมเป็นเงินทั้งหมด 39,218,024.03 ยูโร ส่งผลให้ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ NHH ของบริษัทฯ ลดลง 
0.10 ยูโร จาก 6.40 ยูโรต่อหุ้น เป็น 6.30 ยูโรต่อหุ้น 

2.6.2 การเข้าทํารายการซื้อหุ้น 

ผู้ซื้อจะซื้อหุ้นในบริษัทเป้าหมายจากผู้ขาย จํานวน 32 ,937,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของทุนทั้งหมด (fully 
diluted basis) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 ยูโร ในราคาซื้อขายหุ้นละ 6.10 ยูโร (หรือประมาณ 230.45 บาท) รวม
เป็นเงิน 200,925,674 ยูโร (หรือประมาณ 7,590,670,590 บาท) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมเีงื่อนไข
บังคับก่อน โดยผู้ซื้อจะชําระราคาซื้อขายครั้งเดียวเต็มจํานวนภายใต้เง่ือนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเง่ือนไข
บังคับก่อน 

ณ วันท่ี 21 มิถุนายน 2561 NHH ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้น
ละ 0.10 ยูโร รวมเป็นเงินท้ังหมด 39,218,024.03 ยูโร ส่งผลให้ราคาซื้อหลักทรัพย์ NHH ของบริษัทฯ ลดลง 0.10 
ยูโร จาก 6.10 ยูโรต่อหุ้นเป็น 6.00 ยูโรต่อหุ้น 

ทั้งนี้ราคาการเข้าทํารายการ (ต้นทุนเฉลี่ยการเข้าทํารายการของบริษัทฯ) จะขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ตอบรับคําเสนอซื้อ 
ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณาราคาการเข้าทํารายการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ NHH  ทุกรายตอบรับคํา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ จะทําให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นของ NHH เป็นจํานวนไม่เกิน 275,235,200 หุ้น (242,297,204 
หุ้น+ 32,937,996 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 70.2 (ร้อยละ 61.8 + ร้อยละ 8.4)  ของทุนทั้งหมด (fully diluted basis) 
ของ NHH ด้วยราคาเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 6.26 ยูโรต่อหุ้น (หรือประมาณ 236.6 บาท) (“ราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ย
สูงสุด”) รวมเป็นเงิน 1,724.1 ล้านยูโร (หรือประมาณ 65,133.9 ล้านบาท) ในขณะที่หากไม่มีผู้ใดตอบรับคําเสนอ
ซื้อ จะทําให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นของ NHH ด้วยราคาต่ําสุดที่ 6.00 ยูโรต่อหุ้น (หรือประมาณ 226.7 บาท) รวมเป็น
เงิน 197.6 ล้านยูโร (หรือประมาณ 7,466.1 ล้านบาท)  
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ตารางราคาการเขา้ทํารายการเฉลีย่ 
สัดส่วนการถือครองหุ้นหลังการเข้าทํารายการทั้งหมด 38.2% 50.0% 75.0% 100.0% 
สัดส่วนก่อนเข้าทํารายการ  29.8% 29.8% 29.8% 29.8% 
รายการซ้ือจากกลุ่ม Tangla Spain (ราคา 6.00 ยูโรต่อหุ้น) 8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 
รายการการทําคําเสนอซื้อ (ราคา 6.30 ยูโรต่อหุ้น) 0.0% 11.8% 36.8% 61.8% 
ราคาเฉลี่ยของการเข้าทํารายการ (ยูโรต่อหุ้น) 6.00 6.18 6.24 6.26 
ต้นทุนราคาเฉลี่ยก่อนเข้าทํารายการของสัดส่วนร้อยละ 29.8 6.39 6.39 6.39 6.39 
ต้นทุนราคาเฉลี่ยทั้งหมดหลังการเข้าทํารายการ 6.31 6.30 6.30 6.30 

2.7 มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีได้มา 

2.7.1 การเข้าทํารายการเสนอซื้อ 

ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 6.40 ยูโร (หรือประมาณ 241.78 บาท) ทั้ งนี้ ขึ้นอยู่กับการปรับราคายุติธรรม (fair price 
adjustments) รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,550,702,106 ยูโร (หรือประมาณ 58,583,199,496 บาท) ท้ังนี้ ราคาเสนอซื้อ
อาจเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าของหุ้นในบริษัทเป้าหมาย หรือเหตุปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ณ วันท่ี 21 มิถุนายน 2561 NHH ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้น
ละ 0.10 ยูโร รวมเป็นเงินทั้งหมด 39,218,024.03 ยูโร ส่งผลให้ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ NHH ของบริษัทฯ ลดลง 
0.10 ยูโร จาก 6.40 ยูโรต่อหุ้น เป็น 6.30 ยูโรต่อหุ้น 

2.7.2 การเข้าทํารายการซื้อหุ้น 

ราคาซื้อขายหุ้นละ 6.10 ยูโร (หรือประมาณ 230.45 บาท) รวมเป็นเงิน 200 ,925,674 ยูโร (หรือประมาณ 

7,590,670,590 บาท) 

ณ วันท่ี 21 มิถุนายน 2561 NHH ได้รับมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้น

ละ 0.10 ยูโร รวมเป็นเงินท้ังหมด 39,218,024.03 ยูโร ส่งผลให้ราคาซื้อหลักทรัพย์ NHH ของบริษัทฯ ลดลง 0.10 

ยูโร จาก 6.10 ยูโรต่อหุ้น เป็น 6.00 ยูโรต่อหุ้น 
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2.8 เกณฑ์ที่ใช้ในการกําหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

2.8.1 การเข้าทํารายการเสนอซื้อ 

มูลค่าหุ้นของบริษัทเป้าหมายเกิดจากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด และวิธีการซึ่ง

นิยมใช้กันโดยทั่วไปในการประเมินมูลค่าของบริษัท (Enterprise value) โดยคํานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่

ต้องการ ซึ่งประกอบไปด้วย ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของเงินทุน (WACC) มูลค่าปัจจุบันสุดท้าย (Terminal Value) 

รวมถึงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การเปรียบเทียบการทํารายการอื่น และอัตรา

ผลตอบแทนของการลงทุน รวมถึงศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเป้าหมายที่มีโอกาสสร้างรายได้ที่ดีอย่าง

ต่อเนื่องในอนาคต โดยมูลค่าของบริษัทเป้าหมาย (Enterprise value) จะถูกหักด้วยหนี้สินทางการเงินสุทธิ (หนี้สิน

ทางการเงินหักด้วยเงินสด) ของบริษัทเป้าหมาย เพื่อให้ได้มูลค่าของส่วนผู้ถือหุ้น หลังจากนั้นนํามาหารด้วยจํานวน

ทุนทั้งหมด (fully diluted basis) เพื่อให้ได้ราคาต่อหุ้น โดยได้มีการเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นจากการคํานวนกับราคา

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน โดยราคาหลักทรัพย์ของบริษัทเป้าหมาย มีราคาปิด ณ วันท่ี 4 มิถุนายน 2561 

เท่ากับ หุ้นละ 6.58 ยูโร อย่างไรก็ตามราคาที่เข้าทํารายการเสนอซื้อได้พิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การกําหนดราคาเสนอซื้อภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และกฎเกณฑ์ในประเทศที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ราคาเสนอซื้ออาจ

เปลี่ยนแปลงตามมูลค่าของหุ้นในบริษัทเป้าหมาย หรือเหตุปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.8.2 การเข้าทํารายการซื้อหุ้น 

มูลค่าหุ้นของบริษัทเป้าหมายเกิดจากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด และวิธีการซึ่ง

นิยมใช้กันโดยทั่วไปในการประเมินมูลค่าของบริษัท (Enterprise value) โดยคํานึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่

ต้องการ ซึ่งประกอบไปด้วย ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของเงินทุน (WACC) มูลค่าปัจจุบันสุดท้าย (Terminal Value) 

รวมถึงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การเปรียบเทียบการทํารายการอื่น และอัตรา

ผลตอบแทนของการลงทุน รวมถึงศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเป้าหมายที่มีโอกาสสร้างรายได้ที่ดีอย่าง

ต่อเนื่องในอนาคต โดยมูลค่าของบริษัท (Enterprise value) จะถูกหักด้วยหนี้สินทางการเงินสุทธิ (หนี้สินทาง

การเงินหักด้วยเงินสด) ของบริษัทเป้าหมาย เพื่อให้ได้มูลค่าของส่วนผู้ถือหุ้น หลังจากนั้นนํามาหารด้วยจํานวนทุน

ทั้งหมด (fully diluted basis) เพื่อให้ได้ราคาต่อหุ้น โดยได้มีการเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นจากการคํานวนกับราคาซื้อ

ขายในตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน โดยราคาหลักทรัพย์ของบริษัทเป้าหมาย มีราคาปิด ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 

เท่ากับหุ้นละ 6.58 ยูโร อย่างไรก็ตามมูลค่าหุ้นที่ตกลงซื้อขายเป็นไปตามการเจรจาต่อรองของบริษัทฯ และผู้ขาย

ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน 
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2.9 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทํารายการ 

การพิจารณาแหล่งเงินทุนในการเข้าทํารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นท้ังหมด
ใน NHH จากท่ีกล่าวไว้ข้างต้นก่อนการเข้าทํารายการบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือครองหุ้น NHH เท่ากับร้อยละ 29.8 ซึ่ง
แหล่งเงินทุนของรายการดังกล่าวยังไม่ถูกจัดรวมในงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ดังนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึงพิจารณาแหล่งเงินทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดใน NHH ซึ่งรวมสัดส่วนการถือครองหุ้นก่อนเข้าทํารายการ            
ในกรณีผู้ถือหุ้นของ NHH  ทุกรายตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะทําให้บริษัทฯ มีภาระทางการเงินสูงสุดเท่ากับ 
2,471.6 ล้านยูโรหรือ  93,371.7 ล้านบาท 

จากการสัมภาษณ์คณะผู้บริหารบริษัทฯ พบว่าบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการถือครองหุ้น NHH ที่สัดส่วนร้อยละ 51.0 –
55.0 โดยบริษัทฯ มีเง่ือนไขจํากัด IBD/E 1.75 เท่า (Debt covenant) โดยเบื้องต้นบริษัทฯ จะใช้เงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินระยะเวลา 18 เดือน (Bridging Loans) และแผนออกหุ้นกู้ไม่กําหนดอายุ เพื่อ Refinance เงินกู้ Bridging 
Loans 

อย่างไรก็ดี หากมีจํานวนผู้ตอบรับคําเสนอซื้อในระดับที่ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือครองหุ้น NHH เกินกว่า
เป้าหมายของบริษัทฯ อาจส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระทางการเงินต่อทุน (Interest-Bearing Debt/Equity – 
IBD/E) เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยื่งเมื่อมีสัดส่วนการถือครองหุ้นเกินกว่าประมาณร้อยละ 60.0 จะถึงระดับท่ีใกล้เคียง
หรือเกินกว่า 1.75 เท่า ซึ่งเป็นเงื่อนไขจํากัดสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt Covenant) ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ มีแผน
เบื้องต้นในการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม อันอาจรวมถึง การหาพันธมิตรทางธุรกิจ 
(Strategic Partner) เพื่อซื้อหุ้นในส่วนที่เกินจากเป้าหมายการลงทุน หรือการออกหุ้นกู้ไม่กําหนดอายุ (Perpetual 
Bond) ซึ่งเป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อชําระคืนเงินกู้ท่ีใช้ในการทําธุรกรรม ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ 
ไม่สามารถดําเนินการตาม 2  แนวทางข้างต้นได้ บริษัทฯ อาจพิจารณาทางเลือกการเพิ่มทุน อาทิ การเสนอขายหุ้น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering – RO) หรือการเสนอขายหุ้นให้นักลงทุนในวงจํากัด (Private 
Placement) อันอาจส่งผลกระทบต่อการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นหรือผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม 
ตามลําดับ 

ทั้งนี้ ปัจจุบันสัดส่วนการถือหุ้นใน NHH พบว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนักลงทุนสถาบันเน้นการลงทุนระยะยาว มี
สัดส่วนการถือหุ้นใน NHH รวมจํานวนประมาณร้อยละ 31.0 ของทุนทั้งหมด (fully diluted basis) ของ NHH (ไม่
รวมสัดส่วนที่ถือโดยบริษัทฯ ) ได้แก่ Oceanwood Capital Management Hesperia Group และกองทุนต่าง ๆ 
เป็นต้น ซึ่งมีแนวโน้มที่คาดว่าจะยังคงสัดส่วนในการลงทุนใน NHH ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกลุ่มนักลงทุน
เหล่านั้น กอปรกับสภาพเศรษฐกิจ แนวโน้มของอุตสาหกรรมโรงแรม การแข่งขัน และความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เป็นต้น 
อีกทั้งราคาหุ้นของ NHH ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักด้วยปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ย้อนหลังตั้งแต่ 7 – 30 วัน อยู่
ระหว่าง 6.43 – 6.54 ยูโรต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ NHH ที่ 6.30 เท่ากับร้อยละ 2.0 – 3.7  ดังนั้น
จึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือหุ้นจะตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ NHH ในอัตราที่ค่อนข้างต่ํา ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะราคา
ตลาดในช่วงระยะเวลาการเสนอซื้อหลักทรัพย์ NHH ด้วยเช่นกัน 

ทั้งนี้แผนการชําระคืนเงินกู้จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าการเข้าทํารายการ
ดังกล่าวจะเพิ่มกระแสรายได้ให้กับบริษัทฯ ทั้งยังส่วนแบ่งปันผลหรือกําไรที่จะได้ตามสัดส่วนการลงทุนใน NHH ซึ่งจะ
ส่งผลให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนภายในเพียงพอสําหรับการชําระคืนเงินกู้ จากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า สัดส่วน 
IBD/EBITDA ของ บริษัทฯ อยู่ในสัดส่วนที่ไม่สูงเกินไป และอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยที่ไม่ต่ํากว่า 1 
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เท่าและใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนเดียวกันของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรมและจดทะเบียน
ใน ตลท. ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอในการชําระภาระเงินกู้
และดอกเบี้ยจ่าย และภาระทางการเงินดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นนัยสําคัญต่อฐานะทางเงิน และการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางแหลง่เงินทุน 

หน่วย: ลา้นยโูร 

สัดส่วนการถือครองใน NHH ของบริษัทฯ (ร้อยละ)  

  เป้าหมายการถือครอง เกินช่วงเปา้หมาย 
29.8 38.2 51.0 55.0 60.0 70.0 80.0 100.0 

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้น  6.39   6.31   6.30   6.30   6.30  6.30 6.30 6.30 
แหล่งเงินทุนจากการกูย้ืม 754.9  954.6  1,273.5  1,373.3  1,498.1  1,747.7 1,997.2 2,496.3 
IBD/E 1.53x 1.67x 1.50x 1.59x 1.71x 1.98x 2.30x 3.14x 
IBD/EBITDA 5.58x 6.12x 7.89x 8.10x 8.41x 9.04x 9.66x 10.91x 
Interest Converage   7.17x 6.53x 5.07x 4.12x 3.96x 3.69 3.45 3.67 
การบันทึกบัญช ี Equity Equity Consol Consol Consol Consol Consol Consol 

หมายเหตุ: 1/ สมมติฐานแหล่งเงินทุนมาจากการกู้ยืมทั้งหมดและอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.5 อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเฉลี่ยของ
บริษัทฯ  
2/ อัตราส่วนทางการเงินในตารางเป็นอัตราส่วนที่ประมาณการในปี 2561 และยังไม่มีการตั้งสมมติฐานปรับมูลค่ายุติธรรม 
(Fair Value Adjustment) ในงบการเงินรวม 
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2.10 เง่ือนไขในการเข้าทํารายการ 

การเข้าทํารายการเสนอซื้อและการเข้าทํารายการซื้อหุ้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเง่ือนไขต่าง ๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว 

1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทํารายการลงทุนในบริษัทเป้าหมาย 
2) บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนสนิเช่ือจากสถาบันการเงินอย่างเพียงพอสําหรบัการเข้าทํารายการเสนอซื้อและการเข้า

ทํารายการซื้อหุ้น และในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  

3) บริษัทฯ ได้รับการอนุญาตที่จําเป็นและเกี่ยวข้องจากหน่วยงานเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า  เช่น CNMC ใน
ประเทศสเปน และ AdC ในประเทศโปรตุเกส 

2.11 แผนการดําเนินงานภายหลังเข้าครอบงํากิจการ 

2.11.1 สถานภาพของบริษัทเป้าหมาย 

ณ การเสร็จสิ้นของการทําเสนอซื้อหลักทรัพย์และการเข้าซื้อหุ้นของ NHH บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน NHH 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29.8 เป็นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 38.2 ขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ตอบรับคําเสนอซื้อและเง่ือนไข
บังคับก่อนของการเข้าทํารายการซื้อหุ้น ทั้งนี้หากภายหลังจากการเข้าทําธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือ
หุ้นใน NHH มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 51.0 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วทั้งหมดของ NHH ส่งผล
ให้ NHH มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ภายหลังเสร็จสิ้นการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ NHH บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะขายสินทรัพย์หลัก
ของ NHH หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะธุรกิจ นอกจากนี้ แม้ว่าตลาดหลักทรัพย์แมดริดซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ NHH 
จดทะเบียนจะไม่มีกฎการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free-Float requirement) บริษัทฯ มีความ
ประสงค์ที่จะคงสถานะ NHH เป็นบริษัทจดทะเบียนของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ และ 
NHH มีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่มีผล
บังคับใช้ในช่วงนั้น  

2.11.2 นโยบายและแผนการบริหารจัดการ 

ภายหลังการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน NHH เป็นผลสําเร็จ และบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน NHH เพิ่ม
มากขึ้น บริษัทฯ มีแผนสร้างความร่วมมือระหว่างเครือโรงแรมของบริษัทฯ และ NHH ซึ่งโรงแรมของบริษัทฯ ตั้งอยู่
ในทวีปเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลาง เป็นส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกัน โรงแรมของ NHH ตั้งในทวีปตั้งอยู่ใน
ทวีปยุโรป อเมริกาใต้และเอเชีย ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจโรงแรมได้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก  

จากกลยุทธ์ดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ และ NHH สามารถขยายฐานลูกค้าจากการเพิ่มกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มาก
ขึ้นเนื่องจาก โรงแรมของบริษัทฯ และ NHH มีรูปแบบและระดับของโรงแรมที่หลากหลายเพื่อรองรับรูปแบบความ
ต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถรองรับต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของฐานลูกค้าเดิมและขยายฐาน
ลูกค้าใหม่ได้มากขึ้น บริษัทฯ ยังสามารถขยายธุรกิจประเภท ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ผ่านฐานประกอบการที่
กระจายตัวเกือบทุกภูมิภาคของโลก เป็นการสร้างการรับรู้ (Brand Awareness) และการตลาดไปในตัวของบริษัทฯ 
ให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ รวมถึงนักลงทุน  
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นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรทรัพยากรบุคคลระหว่างเครือโรงแรม อาทิ การฝึกอบรม การจัดสรรบุคคลากรของ
เครือโรงแรมที่อยู่ในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว ไปยังเครือโรงแรมในช่วงฤดูท่องเที่ยว ซึ่งทวีปยุโรปและทวีปเอเชียมีช่วง
ฤดูท่องเที่ยวที่ตรงกันข้ามกัน ส่งผลให้ทั้งบริษัทฯ และ NHH ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้น มี
บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์การทํางานของบุคลากรที่หลากหลาย ส่งผลให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากยิ่งข้ึน  

ทั้งนี้จากการสอบถามผู้บริหารของบริษัทฯ พบว่าในกรณีที่บริษัทฯ มีสัดส่วนใน NHH หลังการทําคําเสนอซื้อเพิ่ม
มากขึ้น บริษัทฯ อาจส่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการของ NHH อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ ยัง
ไม่สามารถระบุจํานวนได้อย่างแน่ชัดเนื่องจากจํานวนคณะกรรมการที่บริษัทฯ สามารถส่งไปเป็นกรรมการของ NHH 
ได้ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นใน NHH ภายหลังเสร็จสิ้นธุรกรรม โดยทุก ๆ ร้อยละ 8.3 ของสัดส่วนการถือหุ้นใน 
NHH บริษัทฯ จะสามารถส่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการของ NHH ได้ 1 คน ซึ่งอ้างอิงจากระเบียบ
ข้อบังคับบริษัทของ NHH  (Ratification and Appointment of Directors) ที่ ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ มีตัวแทนของบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการของ NHH จํานวน 3 
ท่านคือ 1) William Ellwood Heinecke 2) Dillip Rajakarier และ 3) Stephen Andrew Chojnacki 
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3. ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการ 

3.1 ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าทํารายการ 

3.1.1 การสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ในเชิงระดับโลก (Strategic investment) 

NHH มีโรงแรมที่เปิดให้บริการในเครือทั้งหมด 382 โรงแรม 59,487 ห้องพัก ท้ังในทวีปยุโรป อเมริกาใต้และเอเชีย 
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีโรงแรมที่เปิดให้บริการทั้งหมด 158 โรงแรม 20,245 ห้องพัก โดยตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย 
แอฟริกาและตะวันออกกลาง เป็นส่วนใหญ่  

 
จากการเข้าทํารายการ บริษัทฯ จะมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีจํานวนโรงแรมกว่า 540 โรงแรม 79,732 ห้องพัก ซึ่ง
ตั้งอยู่บนพื้นที่กระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งมีทั้ง รูปแบบ ระดับ โรงแรม ที่หลากหลายเพื่อรองรับรูปแบบ
ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน รวมทั้งกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท (Complementary Brand Portfolio) 
นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถรองรับต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้า
ใหม่ได้มากข้ึนและมีต้นทุนท่ีต่ํากว่าหากบริษัทฯ ต้องลงทุนด้วยตัวเอง จากเดิมที่บริษัทฯ เน้นลูกค้าในแถบทวีปเอเชีย 
แอฟริกาและตะวันออกกลาง กลายเป็นขยายฐานลูกค้าเกือบท่ัวโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทั้ง
ฝั่งเอเชียและยุโรปที่มีความต้องการที่จะท่องเที่ยวในภูมิภาคอื่น บริษัทฯ สามารถรองรับต่อความต้องการของลูกค้า
โดยมีโรงแรมในเครือรองรับการให้บริการทั่วภูมิภาคของโลก ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) 
เพิ่มมากข้ึนเช่นกัน 
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ตารางสรุปจาํนวนโรงแรมและห้องพักของบริษัทฯ และ NHH 

ประเทศ 
NHH บริษัทฯ  

ประเทศ 
NHH บริษัทฯ 

จํานวน
โรงแรม 

จํานวน
ห้องพัก 

จํานวน
โรงแรม 

จํานวน
ห้องพัก 

 จํานวน
ห้องพัก 

จํานวน
โรงแรม 

จํานวน
โรงแรม 

จํานวน
ห้องพัก 

ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลาง 
อันดอร์รา 1 60   แอฟริกาใต้ 1 198   
สเปน 131 16,542   บอตสวานา -  -  1  196  
อิตาลี 50 7,764   มัลดีฟ -  -  5  410  
เบลเยียม 13 2,138   นามิเบีย -  -  1  173  
ลักเซมเบิร์ก 1 148   แซมเบีย -  -  2  385  
เนเธอร์แลนด ์ 36 6,841   เคนยา -  -  10  110  
ออสเตรีย 6 1,183   เลโซโท -  -  2  263  
อังกฤษ 1 121 1 73 โมซัมบิก -  -  5  419  
ฝรั่งเศส 4 733   แทนซาเนีย -  -  6  116  
โปรตุเกส 3 278 12 2,412 โอมาน -  -  2  251  
เช็ก 2 577   กาตาร์ -  -  2  324  
เยอรมน ี 57 10,261   หมู่เกาะเซเชลส์ -  -  1  124  
โปแลนด์ 1 93   เอมิเรตส ์ -  -  9  1,283  
โรมาเนีย 2 161        
ฮังการ ี 1 160        
สโลวาเกีย 1 117        
สวิตเซอร์แลนด ์ 4 522        
รวม 313 47,674 13 2,485 รวม 1 198 46 4,054 

ทวีปอเมริกา เอเชีย 
อาร์เจนตินา 15 2,144   ไทย - - 25 4,398 
บราซิล 1 180 2 504 ศรีลังกา - - 6 706 
โคลอมเบีย 15 1,700   จีน  - - 3 443 
คิวบา 2 251   เวียดนาม - - 4 369 
ชิล ี 4 498   มาเลเซีย - - 1 315 
โดมินิกัน 6 2,503   อินโดนีเซีย - - 2 134 
เอกวาดอร์ 1 124   อินเดีย - - 1 78 
เฮต ิ 1 72   กัมพูชา - - 1 39 
เม็กซิโก 16 2,554   นิวซีแลนด์ - - 4 322 
อุรุกวัย 1 136   ออสเตรเลีย - - 50 6,398 
เวเนซุเอลา 4 1,186        
อเมริกา 1 242        
รวม 65 11,407 2 504 รวม 1 78 97 13,202 
     รวมทั้งหมด 382 59,487 158 20,245 

ที่มา: บริษัทฯ และ Sale and results 2017 และ Q1 2018 ของ NHH 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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จากตารางที่กล่าวไว้ข้างต้น พบว่า บริษัทฯ และ NHH มีพื้นท่ีการให้บริการที่ทับซ้อนกันจํานวนน้อยมาก โรงแรมใน
เครือของบริษัทฯ ที่เปิดให้บริการบนบริเวณพื้นท่ีเดียวกันกับ NHH มีเพียงในประเทศบราซิล และโปรตุเกส ทั้งนี้การ
เข้าทํารายการจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ NHH ในการดําเนินธุรกิจมากกว่าการเป็นคู่แข่ง 
สําหรับโรงแรมที่อยู่บนพื้นที่ทับซ้อนกันในโปรตุเกสและบราซิล บริษัทฯ มีแผนให้สิทธิ NHH ในการบริหารโรงแรม
ดังกล่าว เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

ตารางเครือโรงแรมของบริษัทฯ และ NHH 

 

โดย NHH และบริษัทฯ มีเครือโรงแรมที่เจาะกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูง ซึ่งหากการเข้าทํารายการ
ดังกล่าวสําเร็จ บริษัทฯ อาจจะมีการ Repositioning เครือโรงแรมของ NHH ให้สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าระดับ
หรูหราได้มากขึ้น ส่งผลให้ ADR (Average Daily Room Rate) สูงขึ้น ในขณะที่ต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ 

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังสามารถขยายธุรกิจประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม ผ่านช่องทางจัดจําหน่ายหรือฐาน
ประกอบการที่กระจายตัวเกือบทุกภูมิภาคของโลก เป็นการสร้างการรับรู้ (Brand Awareness) และการตลาดไปใน
ตัวของบริษัทฯ ให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ รวมถึงนักลงทุน ด้วยเช่นกัน  

3.1.2 ทําเลที่ตั้งที่โดดเด่น (Highly Attractive Asset) 

NHH มีโรงแรมในเครือให้บริการทั้งในทวีปยุโรปและอเมริกา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสําคัญ เหมาะสมทั้งสําหรับการ
นักท่องเที่ยวแบบธุรกิจและการท่องเที่ยว โดยสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อยู่ไม่ไกลจากตัวโรงแรม ซึ่งเป็นจุดเด่นของ
โรงแรมในเครือ NHH นักท่องเที่ยวไม่จําเป็นต้องเสียเวลากับการเดินทางเพื่อเข้าชมสถานที่ท่องเที่ ยว ซึ่งปัจจุบัน 
พื้นที่บริเวณเมืองและสถานท่ีสําคัญต่าง ๆ หาได้ค่อนข้างยากและมีราคาสูงมาก ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์สําคัญของธุรกิจ
โรงแรม ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาทําการแข่งขัน ทั้งในด้านแหล่งเงินทุนที่ค่อนข้างสูง การสร้าง
ภาพลักษณ์ของโรงแรม ฐานลูกค้า ซึ่ง NHH เป็นโรงแรมที่มีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีกลุ่มลูกค้า
ตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูง ซึ่งการทํารายการดังกล่างจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ มากกว่าการที่บริษัทฯ 
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เข้าลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งท่ีตั้งในการดําเนินธุรกิจด้วยตนเอง โดยใช้ความเป็นผู้นําตลาดและความมีช่ือเสียงของ NHH 
เป็นฐานในการต่อยอดสร้างความสําเร็จให้กับบริษัทฯ 

 

3.1.3 ผลการดําเนินงานท่ีเติบโตของ NHH 

NHH มีผลการดําเนินงานท่ีเตบิโตในอดีตย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี 2558 – 2560  มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,377.8 ล้านยู
โร 1,455.6 ล้านยูโร และ 1,557.2 ล้านยูโร ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้รวมต่อปี (CAGR) 
ระหว่างปี 2558 - 2560 เท่ากับร้อยละ 6.3 อันเนื่องมาจาก 1) การเติบโตของยอดขายของโรงแรมที่มีอยู่โดยเฉพาะ
สเปนและเบเนลักซ์ ประกอบกับ 2) การปรับปรุงโรงแรมในเมืองสําคัญให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้นส่งผลให้มีจํานวนผู้เข้าพัก
เพิ่มขึ้น 3) นโยบายการดําเนินธุรกิจท่ีให้ความสําคัญกับโรงแรมที่สร้างผลประกอบการที่ดี นอกจากนี้ยังมีการยกเลิก
สัญญาเช่าสําหรับโรงแรมที่มีผลประกอบการขาดทุน สังเกตได้จาก EBITDA เพิ่มขึ้นจาก 125.0 ล้านยูโร 177.7 ล้าน
ยูโร และ 235.1 ล้านยูโร ตามลําดับซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2558 - 2560 เท่ากับ
ร้อยละ 37.1 

แผนภูมิผลการดาํเนินงานของ NHH 
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3.1.4 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ (Synergies) 

การเข้าทํารายการจะก่อให้เกิดประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ NHH ทั้งด้านช่องทางการขายและบริการเพิ่มขึ้น ฐาน
ลูกค้าท่ีมากขึ้น รวมทั้งประโยชน์จากการประหยัดของขนาด (Economies of scale) ทั้งในต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร เป็นต้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

▪ เกิดพันธมิตรทางธุรกิจโรงแรม ท่ีมีโรงแรมกว่า 540 โรงแรม 79,732 ห้องพัก พร้อมให้บริการกระจายตัวตาม
เมืองที่สําคัญทั่วภูมิภาคของโลก (Highly complementary brand portfolio) ซึ่งจํานวนโรงแรมที่มากขึ้น
รวมทั้งฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นจะส่งผลอัตราการเข้าพัก (Occupancy rate) โดยรวมของทั้ง Portfolio เพิ่มขึ้น   

▪ ประโยชน์จากการประหยัดของขนาด (Economies of scale) ของต้นทุนขายและบริการ รวมทั้งทรัพยากร
บุคคล ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อํานาจต่อรองและความสามารถในการตั้ง
ราคาที่เหมาะสมก็เพิ่มมากข้ึนด้วย 

▪ ช่องทางการขยายและบริการเพิ่มขึ้นเกือบทั่วโลก ส่งผลให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามาก
ยิ่งข้ึนจากฐานลูกค้าท่ีขยายไปท่ัวโลกรวมทั้งโอกาสในการปรับ Loyalty Program ให้แข็งแกร่งข้ึนด้วย 

▪ เป็นการประชาสัมพันธ์และการตลาดผ่านโรงแรมในเครือที่มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ
ร้านอาหารและเครื่องดื่มผ่านช่องทางการขายทั่วโลก รวมทั้งดึงดูดนักลงทุนท่ีสนใจเข้าร่วมธุรกิจ 

▪ การแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลลูกค้าพร้อมทั้งประสบการณ์การทํางานที่เช่ียวชาญของบุคลากรในแต่ละพื้นที่
ให้บริการ เป็นต้น 

▪ ความเชี่ยวชาญและเครือข่ายธุรกิจรา้นอาหารช้ันนําท่ัวโลก สามารถปรับศักยภาพรายได้ อาหารและเครื่องดื่ม
ในโรงแรมมีความแข็งแกร่งข้ึนไปอีกในอนาคต 

 

โดยประโยชน์ที่เกิดจากมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ (Synergies) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณามูลค่า Synergies  
เท่ากับ 1.80 ยูโรต่อหุ้น จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ NHH กรณีฐานท่ีเท่ากับ 6.71 ยูโรต่อหุ้น จึงทําให้มูลค่า
ของ NHH เมื่อรวม Synergy เท่ากับ 8.51 ยูโรต่อหุ้น โดยการคํานวณ Synergy นั้นมีรายละเอียดตามภาคผนวก 
หัวข้อ 5.5 
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3.2 ข้อดี - ข้อเสียของการเข้าทํารายการ 

3.2.1 ข้อดีของการเข้าทํารายการ 

1) ราคาการเข้าทํารายการเป็นราคาที่เหมาะสม 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการประเมินมูลค่า NHH โดยพิจารณาจากวิธีการต่าง ๆ ตามที่แสดงไว้ในหัวข้อที่ 
3.5. ของรายงานฉบับนี้ เพื่อหาช่วงราคาหลักทรัพย์ของ NHH ที่เหมาะสม ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มี
ความเห็นว่า การประเมินมูลค่าปัจจุบันของกิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash 
Flow – DCF) เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะท้อนความต้องการของนักลงทุน
เและความน่าสนใจของการลงทุนในหลักทรัพย์นั้น ๆ และผลประกอบการในอนาคตที่ภายใต้แผนธุรกิจและ
สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีมีความสมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการประเมินช่วงราคายุติธรรมของหุ้น
ของ NHH พบว่าอยู่ในช่วง 6.12 – 7.42 ยูโรต่อหุ้น และมีมูลค่ากรณีฐานเท่ากับ 6.71 ยูโรต่อหุ้น ซึง่ราคาการเข้าทํา
รายการเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 6.26 ยูโรต่อหุ้น หรือต่ํากว่าร้อยละ 6.7 จากราคายุติธรรมกรณีฐาน ดังนั้นราคาการเข้าทํา
รายการจึงเป็นราคาที่เหมาะสม 

นอกจากนี้หากรวมผลประโยชน์ที่เกิดจาก Synergies ระหว่างบริษัทฯ และ NHH จนทําให้มีมูลค่าเพิ่มต่อ NHH 
เป็น 8.51 ยูโรต่อหุ้น จะทําให้ราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่  6.26 ยูโรต่อหุ้น ต่ํากว่าราคายุติธรรมรวม
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก Synergies ร้อยละ 35.9 โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก หัวข้อ 5.5 

2) การสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ในเชิงระดับโลก (Strategic investment) 

การเข้าทํารายการในครั้งนี้จะเป็นการสร้าโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ในเชิงระดับโลก การ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ โดยแม้ว่าบริษัทฯ และ NHH จะประกอบธุรกิจอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 
แต่บริษัททั้งสองยังมีความแตกต่างในเรื่องของ พ้ืนที่การให้บริการ ตลาดลูกค้า อาทิ กลุ่มลูกค้าเอเชียและยุโรป เป็น
ต้น ลักษณะและสัดส่วนรายได้ นโยบายการดําเนินธุรกิจในอนาคต อีกทั้งความเช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจท่ีแต่ละ
บริษัทดําเนินการอยู่ เป็นต้น ดังนั้นการที่บริษัทฯ เข้าทําธุรกรรมจนทําให้บริษัทฯ มีสัดส่วนในการถือหุ้นมากขึ้น จะ
ทําให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าได้ง่ายและมีต้นทุนต่ําจากที่กล่าวไว้ข้างต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถนํา
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของการดําเนินธุรกิจของ NHH รวมทั้ง บุคลากรและผู้บริหาร ของ NHH 
มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ และเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจทั้งด้านโรงแรม และร้านอาหารและ
เครื่องดื่มตามเครือโรงแรมที่กระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก ดึงดูดกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ รวมถึงนักลงทุน อันส่งผล
ต่อแนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ ในเชิงระดับโลก  

3) ทําเลที่ตั้งที่โดดเด่น (Highly Attractive Asset) 

จากที่กล่าวไว้ข้างต้น พบว่า บริษัทฯ และ NHH มีพื้นที่การให้บริการที่ทับซ้อนกันจํานวนน้อยมาก ส่งผลให้เกิด
ความความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ NHH ในด้านพื้นท่ีการให้บริการ โดย NHH มีโรงแรมในเครือให้บริการทั้งใน
ทวีปยุโรปและอเมริกา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสําคัญ ซึ่งเป็นจุดเด่นของโรงแรมในเครือ NHH  และเป็นพื้นที่ที่หาได้
ค่อนข้างยากและมีราคาสูงมาก ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์สําคัญของธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้า
มาทําการแข่งขัน ท้ังในด้านแหล่งเงินทุนท่ีค่อนข้างสูง การสร้างภาพลักษณ์ของโรงแรม ฐานลูกค้า  
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การที่บริษัทฯ เข้าทํารายการจนทําให้บริษัทฯ มีสัดส่วนในการถือหุ้นมากขึ้น บริษัทฯ และ NHH จะเป็นพันธมิตรใน
การดําเนินธุรกิจมากขึ้น และบริษัทฯ จะสามารถกําหนดกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจในอนาคตที่มีความชัดเจน ไม่มี
ความทับซ้อนและแข่งขันกัน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทท้ังสองสามารถมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญของตัวเอง และส่งเสริมจุดแข็ง
ซึ่งกันและกันได้ในอนาคต 

4) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ (Synergies)  

บริษัทฯ สามารถเสนอรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายผ่านช่องทางการขายที่มีจํานวนมากข้ึน รวมทั้งฐานข้อมูล
ของลูกค้า ที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท  ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางการขายและบริการในระดับโลก นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์
จากการจัดสรรทรัพยากรบุคคลระหว่างเครือโรงแรม ส่งผลให้ทั้งบริษัทฯ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร
เพิ่มขึ้นเมื่อพ้นฤดูการท่องเที่ยวของแต่ละภูมิภาค และยังได้รับประโยชน์จากการประหยัดของขนาด ที่มีอํานาจ
ต่อรองด้านราคากับผู้ผลิตสินค้าและให้บริการ (Supplier) มากยิ่งขึ้น รวมทั้งต้นทุนสินค้าและบริการลดลง อาทิ 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 

การที่บริษัทฯ เข้าทํารายการจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งระหว่างบริษัทฯ และ NHH ในด้านช่องทางการขายและ
บริการทั่วภูมิภาค ความมีประสิทธิภาพจากการการจัดสรรทรัพยากรบุคคล การประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์การทํางาน และประโยชน์จากการประหยัดของขนาด 

โดยผลประโยชน์ที่เกิดจาก Synergies ระหว่างบริษัทฯ และ NHH จนทําให้มีมูลค่าเพิ่มต่อ NHH เป็น 8.51 ยูโรต่อ
หุ้น จะทําให้ราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 6.26 ยูโรต่อหุ้น ต่ํากว่าราคายุติธรรมรวมผลประโยชน์ที่เกิด
จาก Synergies ร้อยละ 35.9 โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก หัวข้อ 5.5 

5) กําไรต่อหุ้นของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ประมาณการกําไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยคาดว่าจากการเข้าทํารายการนั้น
จะทําให้กําไรต่อหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 5.3 – 11.1 ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือครองหุ้นใน NHH ทั้งนี้ NHH 
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในระยะยาวที่ร้อยละ 50.0 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติ โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางต่อไปนี ้
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ตารางกําไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2562 

สัดส่วนการถือครองใน NHH ของบริษัทฯ (ร้อยละ)  29.8 38.2 51.0 55.04/ 60.0 
ประมาณการกําไรของบริษัทฯ1/ (ล้านบาท) 7,234.8 7,234.8 7,234.8 7,234.8 7,234.8 
กําไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ก่อนเข้าทํารายการ (บาท) 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 
ประมาณการกาํไรของ NHH2/ (ล้านบาท) 3,740.1 3,740.1 3,740.1 3,740.1 3,740.1 
มูลค่าเงินลงทุนใน NHH (ล้านบาท) 29,116.5 36,818.9 49,118.9 52,968.2 57,781.7 
ดอกเบี้ยจา่ย3/ (ลา้นบาท) 727.9 920.5 1,228.0 1,324,2 1,444.5 
กําไรต่อหุ้นของบริษัทฯ จากการทํารายการ (บาท) 0.08 0.11 0.15 0.16 0.17 
กําไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดหลังเขา้ทํารายการ (บาท) 1.65 1.68 1.71 1.73 1.74 
กําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจากการเข้าทํารายการ (ร้อยละ) 5.3 7.0 9.4 10.1 11.1 
หมายเหตุ: 1/ ประมาณการกําไรของบริษัทฯ ปี 2562 อ้างอิงค่าเฉลี่ยประมาณการของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จาก Capital IQ เป็นผู้

ให้บริการข้อมูล การวิจัย และบทวิเคราะห์สินทรัพย์หลากหลายประเภทให้แก่นักลงทุนสถาบัน ที่ปรึกษาด้านการลงทุน และ
ผู้จัดการกองทุนทั่วโลก 
2/ ประมาณการกําไรสุทธิกรณีฐานของ NHH จากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เท่ากับ 99.0 ล้านยูโร ในปี 2562 
3/ สมมติฐานแหล่งเงินทุนมาจากการกู้ยืมทั้งหมดและอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.5  
4/ เป้าหมายการถือครองหุ้นในบริษัทเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 55.0 

6) การกระจายของความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์ 

NHH มีโรงแรมในเครือให้บริการในทวีปยุโรปและอเมริกา ในขณะที่บริษัทฯ มีโรงแรมในเครือให้บริการในทวีปเอเชีย 
แอฟริกาและตะวันออกกลาง ซึ่งการเข้าทํารายการดังกล่าวจะเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์ 
(Geographical Diversification) ซึ่งความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่มีปัจจัยที่จะได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันทั้งในด้าน
เศรฐกิจ สังคม และภัยธรรมชาติ เป็นต้น การกระจายความเสี่ยงดังกล่าวอาจจะทําให้ต้นทุนทางการเงินลดลงซึ่งจะ
ส่งผลให้มูลค่ากิจการเพิ่มมากขึ้นอีกเช่นกัน 

3.2.2 ข้อเสียของการเข้าทํารายการ 

1) ภาระทางการเงินจากการเข้าทํารายการ 

ในการเข้าทํารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะมีภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นการทํารายการในครั้งนี้จํานวนไม่เกิน  1,724.1 
ล้านยูโร หรือ  65,133.9 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดใน 
NHH จากที่กล่าวไว้ข้างต้นก่อนการเข้าทํารายการ บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือครองหุ้น NHH เท่ากับร้อยละ 29.8 
ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงพิจารณาแหล่งเงินทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดใน NHH ซึ่งรวมสัดส่วนการ
ถือครองหุ้นก่อนเข้าทํารายการ ในกรณีผู้ถือหุ้นของ NHH  ทุกรายตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะทําให้บริษัทฯ มี
ภาระทางการเงินสูงสุดเท่ากับ 2,471.6 ล้านยูโรหรือ 93,371.7 ล้านบาท      

อย่างไรก็ดี หากมีจํานวนผู้ตอบรับคําเสนอซื้อในระดับที่ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือครองหุ้น NHH เกินกว่า
เป้าหมายของบริษัทฯ อาจส่งผลใหอ้ัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระทางการเงินต่อทุน (Interest-Bearing Debt/Equity – 
IBD/E) เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยื่งเมื่อมีสัดส่วนการถือครองหุ้นเกินกว่าประมาณร้อยละ 60.0 จะถึงระดับที่ใกล้เคียง
หรือเกินกว่า 1.75 เท่า ซึ่งเป็นเง่ือนไขจํากัดสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt Covenant) ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ มี
แผนเบื้องต้นในการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม อันอาจรวมถึง การหาพันธมิตรทางธุรกิจ 
(Strategic Partner) เพื่อซื้อหุ้นในส่วนที่เกินจากเป้าหมายการลงทุน หรือการออกหุ้นกู้ไม่กําหนดอายุ (Perpetual 
Bond) ซึ่งเป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมเพื่อชําระคนืเงินกู้ท่ีใช้ในการทําธุรกรรม ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ 
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ไม่สามารถดําเนินการตาม 2  แนวทางข้างต้นได้ บริษัทฯ อาจพิจารณาทางเลือกการเพิ่มทุน อาทิ การเสนอขายหุ้น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering – RO) หรือการเสนอขายหุ้นให้นักลงทุนในวงจํากัด (Private 
Placement) อันอาจส่งผลกระทบต่อการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นหรือผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม 
ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม จากประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพบว่า กระแสเงินสดของบริษัทฯ และส่วน
แบ่งกําไรที่เพ่ิมขึ้นจาก NHH มีความเพียงพอต่อภาระทางการเงินท่ีเกิดขึ้นในอนาคต  

2) ความเสี่ยงจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและเศรษฐกิจโลก 

ในกรณีที่ NHH มีผลประกอบการลดลงหรือขาดทุนจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องแบกรับผลประกอบการที่ลดลงหรือ
ขาดทุนด้วยเช่นกัน รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงท่ีเกิดจากเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะทวีปยุโรป ท่ียังมีหลายประเทศท่ีตกอยู่
ในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง รวมทั้งความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ขึ้นอยู่กับนโยบายการดําเนินงานของแต่ละ
รัฐบาลของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้คํานึงถึงความเสี่ยงดังกล่าวและมีการเตรียมการสําหรับการรับมือ
กับความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนถัดไป 
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3.3 ปัจจัยความเสี่ยง 

3.3.1 จํานวนผู้ถือหุ้นของ NHH ตอบรับคําเสนอซื้อของบริษัทฯ มากกว่าสัดส่วนการถือครองหุ้นเป้าหมายของบริษัทฯ   

หากมีจํานวนผู้ตอบรับคําเสนอซื้อในระดับท่ีส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือครองหุ้น NHH เกินกว่าเป้าหมายของ
บริษัทฯ อาจส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระทางการเงินต่อทุน (Interest-Bearing Debt/Equity – IBD/E) 
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยื่งเมื่อมีสัดส่วนการถือครองหุ้นเกินกว่าประมาณร้อยละ 60.0 จะถึงระดับที่ใกล้เคียงหรือเกิน
กว่า 1.75 เท่า ซึ่งเป็นเง่ือนไขจํากัดสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt Covenant) ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ มีแผน
เบื้องต้นในการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม อันอาจรวมถึง การหาพันธมิตรทางธุรกิจ 
(Strategic Partner) เพื่อซื้อหุ้นในส่วนที่เกินจากเป้าหมายการลงทุน หรือการออกหุ้นกู้ไม่กําหนดอายุ (Perpetual 
Bond) ซึ่งเป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมเพื่อชําระคนืเงินกู้ที่ใช้ในการทําธุรกรรม ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ 
ไม่สามารถดําเนินการตาม 2  แนวทางข้างต้นได้ บริษัทฯ อาจพิจารณาทางเลือกการเพิ่มทุน อาทิ การเสนอขายหุ้น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering – RO) หรือการเสนอขายหุ้นให้นักลงทุนในวงจํากัด (Private 
Placement) อันอาจส่งผลกระทบต่อการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นหรือผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม 
ตามลําดับ 

ทั้งนี้ ปัจจุบันสัดส่วนการถือหุ้นใน NHH พบว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นนักลงทุนสถาบันเน้นการลงทุนระยะยาว มี
สัดส่วนการถือหุ้นใน NHH รวมจํานวนประมาณร้อยละ 31.0 ของทุนท้ังหมด (fully diluted basis) ของ NHH (ไม่
รวมสัดส่วนที่ถือโดยบริษัทฯ ) ได้แก่ Oceanwood Capital Management Hesperia Group และกองทุนต่าง ๆ 
เป็นต้น ซึ่งมีแนวโน้มที่คาดว่าน่าจะยังคงสัดส่วนในการลงทุนใน NHH ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกลุ่มนักลงทุน
เหล่านั้น กอปรกับสภาพเศรษฐกิจ แนวโน้มของอุตสาหกรรมโรงแรม การแข่งขัน และความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เป็นต้น 
อีกทั้งราคาหุ้นของ NHH ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักด้วยปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ย้อนหลังตั้งแต่ 7 – 30 วัน อยู่
ระหว่าง 6.43 – 6.54 ยูโรต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ NHH ที่ 6.30 เท่ากับร้อยละ 2.0 – 3.7  ดังนั้น
จึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือหุ้นจะตอบรับคําเสนอซือ้หลักทรัพย์ NHH ในอัตราที่ค่อนข้างต่ํา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะราคา
ตลาดในช่วงระยะเวลาการเสนอซื้อหลักทรัพย์ NHH ด้วยเช่นกัน 

3.3.2 ผลประกอบการของ NHH ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 

ในกรณีที่ NHH มีผลประกอบการลดลงหรือขาดทุนจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องแบกรับผลประกอบการที่ลดลงหรือ
ขาดทุนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในกรณีที่ NHH กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามจากผลการ
ดําเนินงานในอดีตของ NHH มีผลการดําเนินงานที่สม่ําเสมอและฐานะทางการเงินที่มั่นคงและปรับตัวดีขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญใน 2 ปีที่ผ่านมา และแนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุโรปโดยรวมเติบโตในทางค่อนข้างดี 
ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากผลประกอบการของ  NHH ที่เข้าลงทุนไม่
เป็นไปตามคาดหวังค่อนข้างต่ํา  

3.3.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน เมื่อมีการแปลงผลการดําเนินงานของธุรกิจในต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทในงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
ในส่วนของการจัดหาเงินนั้น โดยทั่วไป บริษัทฯ จะกู้ยืมเงินในสกุลเดียวกับสินทรัพย์ที่บริษัทลงทุนรวมถึงกระแสเงิน
สดที่คาดว่าจะได้มาจากสินทรัพย์เหล่านั้น เพื่อให้เกิดการหักกลบหรือการป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติจากอัตรา
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แลกเปลี่ยน (Natural Currency Hedging) ให้ได้มากที่สุด และ บริษัทฯ ยังได้ติดตามความเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนในตลาดอันเนื่องมาจากความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจโลกและเหตุการณ์ต่าง  ๆ อย่างใกล้ชิด และ
บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยการเข้าทําสัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อรองรับความผันผวน
ของตลาดในกรณีที่จําเป็น 

นอกเหนือจากนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีรายได้บางส่วนเป็นเงินสกุลต่างประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็มี
ค่าใช้จ่ายบางประเภท เช่น ค่าบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ค่าการใช้สิทธิ/เครื่องหมายการค้าสําหรับธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม (Franchise Fee) และค่าสินค้าของธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้า เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ 
จึงสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ได้ โดยการหักกลบรายได้และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เป็นเงินสกุล
ต่างประเทศ (Natural Hedging) อีกทั้งบริษัทฯ ยังลดความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยกําหนดราคาค่าห้องพักในประเทศเป็น
เงินสกุลบาทแทนราคาอ้างอิงเงินสกุลอื่น ๆ เพื่อให้รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินเดียวกัน  

3.3.4 ความเสี่ยงจากเง่ือนไขในการเข้าทํารายการ 

1) บริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าทํารายการ 

การเข้าทํารายการมีเง่ือนไขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 
ของบริษัทฯ ซึ่งจะประชุมในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่ง
การเข้าทํารายการของบริษัทฯ จะไม่ประสบความสําเร็จ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ลงทุนในหุ้น NHH โดยการทําคําเสนอซื้อและการซื้อหุ้น 

2) การเปลี่ยนแปลงซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบของ NHH 

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยสําคัญต่อสถานะธุรกิจ ผลประกอบการ 
ทรัพย์สิน และ/หรือสถานะทางการเงินของ NHH การเข้าทํารายการของบริษัทฯ อาจไม่ประสบความสําเร็จได้ดังที่
ระบุไว้ในเงื่อนไขในการเข้าทํารายการ 
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3.4 ความเหมาะสมด้านราคาของการเข้าทํารายการ 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหุ้นสามัญของ NHH ในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาโดยใช้ข้อมูลจาก งบ

การเงินของ NHH สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่สอบทานโดย Deloitte, S.L. ตลอดจนข้อมูลที่เผยแพร่ต่อ

สาธารณะทั่วไป อย่างไรก็ตาม ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูลและเอกสารสําคัญ

ดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วนละถูกต้อง รวมทั้ง พิจารณาจากสถานการณ์ และข้อมูลที่สามารถรับรู้ได้ใน

ปัจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ การประเมินมูลค่ากิจการ

รวมถึงการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาราคายุติธรรมของมูลค่า NHH อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระได้ทําการประเมินมูลค่าหุ้นของ NHH ด้วยวิธีต่าง ๆ จํานวน 7 วิธี ได้แก ่

1) วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 
3) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 
4) วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 

วิธีคือ 

- วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio: “P/BV”) 
- วิธีอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ (Price to Earning Ratio: “P/E”) 
- วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกําไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ตั ด จํ าห น่ าย  (Enterprise Value/Earnings before interest, tax, depreciation and 
amortization - “EV/EBITDA”) 

5) วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach) 
6) วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

7) มูลค่าประมาณการโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Research Analysts Consensus) 

ทั้งนี้ ในการประเมินมูลค่าหุ้นของ NHH ตามวิธีที่ 1 ถึง 5 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงจํานวนหุ้นเท่ากับ 
350,271,788  ซึ่งนํามาจากงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีล่าสุด เนื่องจากเป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่
อ้างอิงผลดําเนินการของ NHH ในอดีต แต่อย่างไรก็ตามวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
อ้างอิงจํานวน 392,180,243 หุ้น เนื่องจากเป็นการประเมินมูลค่าหุ้นในอนาคตซึ่งคํานึงถึงหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นทุนที่
เกิดขึ้นแล้วในปี 2561    

จากท่ีกล่าวในภาพรวมการเข้าทํารายการข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาการ
เข้าทํารายการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ NHH ที่ราคา 6.40 ยูโรต่อหุ้น และรายการซื้อหุ้น ที่ราคา 6.10 ยูโรต่อ
หุ้น ทั้งนี้ ณ วันท่ี 21 มิถุนายน 2561 NHH ได้รับมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในการอนุมัติการจ่ายเงินปัน
ผลหุ้นละ 0.10 ยูโร รวมเป็นเงินทั้งหมด 39,218,024.03 ยูโร ส่งผลให้ราคาการเข้าทํารายการลดลง 0.10 ยูโร จาก 
6.40 ยูโรต่อหุ้น เป็น 6.30 ยูโรต่อหุ้น และจาก 6.10 ยูโรต่อหุ้นเป็นราคา 6.00 ยูโรต่อหุ้น ตามลําดับ โดยราคาการเข้า
ทํารายการจะขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ตอบรับคําเสนอซื้อ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะพิจารณาราคาการเข้าทํารายการ 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ NHH  ทุกรายตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นของ NHH เป็น
จํานวนไม่เกิน 275,235,200 หุ้น (242,297,204 หุ้น+ 32,937,996 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 70.2 (ร้อยละ 61.8 + ร้อยละ 
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8.4)  ของทุนทั้งหมด (fully diluted basis) ของ NHH ราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 6.26 ยูโรต่อหุ้น 
(หรือประมาณ 236.6 บาท) รวมเป็นเงิน 1,727.1 ล้านยูโร (หรือประมาณ 65,133.9 ล้านบาท)  

3.4.2 วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 

วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) เป็นการประเมินมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่าส่วน
ของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้มูลค่าทางบัญชีตาม
งบการเงินรวมของ NHH ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561  

ตารางมูลค่าหุ้นตามบัญช ี

ส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงิน)  

หน่วย : ล้านยูโร 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

 

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 700.5 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - 
กําไร (ขาดทุน) สะสม 21.7 
หุ้นทุนซ้ือคืน (38.4) 
รายการกําไรเบ็ดเสร็จอื่น 454.0 
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (43.3) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ NHH 1,181.1 

จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 350.3 

ราคาหุ้น (ยูโร/หุ้น) 3.37 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีจะได้มูลค่าหุ้นตามบัญชี เท่ากับ 3.37 ยูโรต่อหุ้น หรือมูลค่าส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,181.1 ล้านยูโร ซึ่งต่ํากว่าราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ยสูงสุด 6.26 ยูโรต่อหุ้น เท่ากับ 2.89 ยูโรต่อ
หุ้น หรือต่ํากว่าในอัตราร้อยละ 46.1 ของราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้ ราคาหุ้นท่ีคํานวณได้จากวิธีนี้อาจ
ไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ NHH ในปัจจุบันและอนาคตได้ เนื่องจากมิได้คํานึงถึงผลประกอบการในอนาคต และ
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 

3.4.3 วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้ เป็นการประเมินมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบ
การเงินของ NHH ซึ่งปรากฏตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และปรับปรุงด้วยรายการต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ในงบการเงิน หรือรายการที่มีผลกระทบทําให้มูลค่าตามบัญชีสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากข้ึน 
เช่น ส่วนเพิ่มหรือส่วนลดจากการประเมินทรัพย์สินที่ยังไม่ได้บันทึกงบการเงิน รายการขาดดุลที่สามารถนํามาลด
ภาษีได้ในอนาคต หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ/หรือภายหลังวันที่ในงบการเงิน เป็นต้น หลังจากนั้นจึงนํา
ผลลัพธ์ที่คํานวณได้หารด้วยจํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วท้ังหมดของ NHH  

โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 NHH มีมูลค่าของสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,549.2 ล้านยูโร ซึ่งส่วนมากประกอบด้วย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่ีมีมูลค่ารวมเท่ากับ 1,573.6 ล้านยูโร ส่วนหนี้สินรวมของ NHH มีมูลค่าเท่ากับ 1,368.1 
ล้านยูโร ซึ่งส่วนมากประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาว ที่มีมูลค่าเท่ากับ 462.8 ล้านยูโร  

ทั้งนี้ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 NHH ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในการอนุมัติการจ่ายเงินปัน
ผลหุ้นละ 0.10 ยูโร รวมเป็นเงินท้ังหมด 39,218,024.03 ยูโร  
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ตารางมูลค่าหุ้นปรับปรุงตามบัญช ี

ส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงิน)  

หน่วย : ล้านยูโร 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

 

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 700.5 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - 
กําไร (ขาดทุน) สะสม 21.7 
หุ้นทุนซ้ือคืน (38.4) 
รายการกําไรเบ็ดเสร็จอื่น 454.0 
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (43.3) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ NHH 1,181.1 

จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 350.3 

ราคาหุ้นตามบญัช ี(ยูโร/หุ้น) 3.37 

หัก: เงินปันผล 0.10 

ราคาหุ้นปรบัปรุงตามบญัชี (ยูโร/หุ้น) 3.27 

 
ในการประเมินมูลค่าหุ้นของ NHH ด้วยวิธีนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้มูลตามบัญชีที่ปรากฏตามงบการเงิน
ล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากับ 3.37 ยูโรต่อหุ้น ปรับปรุงด้วยเงินปันผลเท่ากับ 0.10 ยูโรต่อหุ้น ส่งผลให้
มูลค่าหุ้นของ NHH เท่ากับ 3.27 ยูโรต่อหุ้น  ซึ่งต่ํากว่าราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ยสูงสุด 6.26 ยูโรต่อหุ้น เท่ากับ 
2.99 ยูโรต่อหุ้น หรือต่ํากว่าในอัตราร้อยละ 47.7 ของราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่คํานวณได้
จากวิธีนี้อาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ NHH ในปัจจุบันและอนาคตได้ เนื่องจากมิได้คํานึงถึงผลประกอบการใน
อนาคต และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 

3.4.4 วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) เป็นการประเมินมูลค่าที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าราคาใน
ตลาดนั้นเป็นราคาที่สะท้อนอุปสงค์-อุปทานของหลักทรัพย์ของกิจการ โดยรวมมูลค่าหุ้นของ NHH แสดงได้ตาม
แผนภูมิต่อไปนี้  

แผนภูมิราคาตลาดของหุ้น NHH 

ที่มา: Capital IQ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ซ่ึงเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติทําคําเสนอซื้อ 
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ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณามูลค่าหุ้นของ NHH ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักด้วยปริมาณการซื้อขายของ
หลักทรัพย์ในแต่ละราคา (Volume Weighted Average Price - “VWAP”) ย้อนหลัง 7 วันทําการ 15 วันทําการ 
30 วันทําการ 60 วันทําการ 90 วันทําการ 120 วันทําการ 180 วันทําการ 270 วันทําการ และ 360 วันทําการ จาก
วันท่ี 5 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้การการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดของ NHH 

ช่วงเวลา VWAP (ยูโรต่อหุ้น) 

7 วันทําการ จากวันที่ 5 มิถุนายน 2561 6.54 

15 วันทําการ จากวันที่ 5 มิถุนายน 2561 6.46 

30 วันทําการ จากวันที่ 5 มิถุนายน 2561 6.43 

60 วันทําการ จากวันที่ 5 มิถุนายน 2561 6.43 

90 วันทําการ จากวันที่ 5 มิถุนายน 2561 6.36 

120 วันทําการ จากวันที่ 5 มิถุนายน 2561 6.32 

180 วันทําการ จากวันที่ 5 มิถุนายน 2561 6.09 

270 วันทําการ จากวันที่ 5 มิถุนายน 2561 5.91 

360 วันทําการ จากวันที่ 5 มิถุนายน 2561 5.52 

ที่มา: Capital IQ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดจะได้มูลค่าหุ้นของ NHH อยู่ในช่วง 5.52 – 6.54 ยูโรต่อหุ้น 
หรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่อยู่ในช่วง 1,934.1 – 2,291.3 ล้านยูโร ซึ่งพบว่าราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ยสูงสุดอยู่
ในช่วงราคาประเมินดังกล่าว โดยมูลค่าหุ้นต่ําสุดต่ํากว่าและมูลค่าหุ้นสูงสุดสูงกว่าราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ยสูงสุด
ที่ 6.26 ยูโรต่อหุ้น เท่ากับ 0.74 ยูโรต่อหุ้น และ 0.28 ยูโรต่อหุ้น ตามลําดับหรือต่ํากว่าและสูงกว่าในอัตราร้อยละ
11.8 และ 4.5 ของราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ยสูงสุด ตามลําดับ 

ทั้งนี้วิธีราคาตลาดจะสะท้อนความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายโดยไม่จํา เป็นต้องเท่ากับมูลค่าที่เหมาะสมของ
หลักทรัพย์นั้น และไม่สะท้อนถึงผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ ดังนั้นวิธีมูลค่ าตามราคาตลาดจึงอาจไม่
สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริง  

3.4.5 วิธีเปรียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) 

วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) เป็นการประเมินมูลค่า
หลักทรัพย์ของกิจการซึ่งอยู่บนสมมติฐานว่า บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันควรมี
อัตราส่วนมูลค่าตลาดใกล้เคยีงกัน โดยในการเลือกบริษัทท่ีประกอบธุรกิจท่ีใกล้เคียงกันเพ่ือประเมนิมูลค่ากิจการของ 
NHH นั้น แต่ละบริษัทที่นํามาเปรียบเทียบนั้นอาจมีความแตกต่างกัน อาทิ นโยบายทางการบัญชี นโยบายการลงทุน 
ขนาดของกิจการ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างต้นทุน แหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ และคุณภาพของกิจการ เป็นต้น 
ดังนั้นการนําบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบนั้นอาจจะไม่ได้ครอบคลุมบริษัทที่คล้ายคลึงกัน
ทั้งหมดและอาจมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ประการดังที่อธิบายไปแล้วข้างต้น  

เนื่องจากธุรกิจหลักของ NHH เป็นการลงทุนในกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นหลัก 
ดังนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงนําข้อมูลของบริษัทเทียบเคียงที่อยู่ในอุตสาหกรรมโรงแรมที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ในทวีปยุโรปและประกอบธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรปและทั่วโลก เนื่องจาก NHH เป็นเจ้าของและดําเนิน
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ธุรกิจโรงแรมจํานวน 382 แห่งในประเทศแถบยุโรปเป็นหลัก เช่น สเปน ยุโรปกลาง และเบเนลักซ์ เป็นต้น โดย
ธุรกิจที่นํามาเทียบเคียงจะมีรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมในสัดส่วนที่เป็นสาระสําคัญของรายได้ ทั้งนี้ใน
วิธีการเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เลือกใช้กลุ่มของบริษัท
เทียบเคียงอันสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ได้อ้างถึงข้างต้น โดยทุกบริษัทที่นํามาเทียบเคียงจะประกอบธุรกิจเครือโรงแรม
และรับบริหารจัดการโรงแรมทั่วโลก ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีโรงแรมอยู่ในทวีป
ยุโรปเป็นหลักและตัดบริษัทที่ไม่ได้มีโรงแรมส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรปถึงแม้จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในทวีป
ยุโรป เช่น Intercontinental hotels & Resorts ออก เพื่อให้สอดคล้องกับโรงแรมของ NHH อย่างไรก็ตาม บริษัท
ที่นํามาเทียบเคียงดังกล่าวอาจมีความแตกต่างกัน เช่น  Accor Hotels Group จะมีจํานวนโรงแรมมากที่สุดถึง 
4,283 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่นํามาเทียบเคียงอื่น เป็นต้น โดยสามารถสรุปรายชื่อและรายละเอียดของแต่
ละบริษัทเทียบเคียงได้ 4 บริษัทดังต่อไปนี้ 

ตารางข้อมูลบริษัทท่ีประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน 

บริษัท ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
ประเทศ
ตลาด

หลักทรัพย ์

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด1/ 
(ล้านยูโร) 

Accor Hotels Group Accor ประกอบธุรกิจโรงแรม บริหารจัดการ รวมถึงมีแฟรนไชส์
โรงแรมทั่วโลก บริษัทมีพอร์ตโฟลิโอครอบคลุมตลาดโรงแรมหลาย
ระดับ ได้แก่ โรงแรมแบรนด์หรู โรงแรมระดับกลาง และโรงแรม
ราคาประหยัด ภายใต้แบรนด์ Sofitel Novotel Pullman และ 
Ibis เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทดําเนินธุรกิจโรงแรม 4,283 แห่ง 
616,181 ห้องใน 100 ประเทศ 

ฝรั่งเศส  12,944.6  

Meliá Hotels International  Meliá Hotels International ประกอบธุรกิจ โรงแรม บริหาร
จัดการสัญญาเช่า รวมถึงมีแฟรนไชส์โรงแรมทั่วโลกภายใต้แบรนด์ 
Gran Meliá Hotels & Resorts Paradisus Resorts และ ME 
by Meliá เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทดําเนินธุรกิจโรงแรม 370 แห่ง
ใน 43 ประเทศ 

สเปน   2,738.0 

Millennium & Copthorne Hotels Millennium & Copthorne Hotels ประกอบธุรกิจ โรงแรม 
บริหารจัดการสัญญาเช่า รวมถึงมีแฟรนไชส์โรงแรมทั่วโลก ภายใต้ 
Leng's Collection M Collection Millennium Collection 
และCopthorne Collection ปัจจุบันบริษัทดําเนินธุรกิจโรงแรม 
137 แห่ง รวม 39,402 ห้อง นอกจากนี้บริษัทยังประกอบธุรกิจ
บริหารจัดการรีสอร์ทด้วย  

อังกฤษ   1,984.9  

Scandic Hotels Group Scandic Hotels Group และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจโรงแรม 
บริหารจัดการสัญญาเช่า รวมถึงม ี
แฟรนไชส์โรงแรมในทวีปยุโรปภายใต้แบรนด์ Scandic และ 
Hilton ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจโรงแรม 280 แห่ง รวม 
55,958 ห้อง 

สวีเดน   881.8 

Hyatt Hotels Corporation 

(ไม่ได้นํามาพิจารณา) 

Hyatt Hotels Corporation ประกอบธุรกิจโรงแรม รับบริหาร
จัดการ รวมถึงมีแฟรนไชส์โรงแรมหรู รีสอร์ท และสถานทีพ่ักผ่อน 
ครอบคลุมมากกวา่ 50 ประเทศ ทัว่โลก ภายใต้แบรนด์ Park 
Hyatt, Grand Hyatt และ Hyatt Regency เป็นต้น ปัจจุบัน
บริษัทมีโรงแรมและทรัพย์สินมากกว่า 700 แห่ง 

สหรัฐ 
อเมริกา 

7,690.0 
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บริษัท ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
ประเทศ
ตลาด

หลักทรัพย ์

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด1/ 
(ล้านยูโร) 

Hyatt Hotels Corporation 

(ไม่ได้นํามาพิจารณา) 

InterContinental Hotels & Resorts ประกอบธุรกจิโรงแรม รี
สอร์ท รบับริหารจัดการ รวมถึงมีแฟรนไชส์โรงแรม ครอบคลุม
มากกว่า 60 ประเทศ ทั่วโลก ภายใต้แบรนด์ Intercontinental 
ปัจจุบันบริษัทมีโรงแรมทังหมด 194 แห่ง รวม 65,742 ห้อง 

อังกฤษ 10,150.0 

Hyatt Hotels Corporation 

(ไม่ได้นํามาพิจารณา) 

Mariott International ประกอบธุรกิจโรงแรม รับบริหารจัดการ 
รวมถึงมีแฟรนไชส์โรงแรม รีสอร์ท และสถานที่พักผ่อน 
ครอบคลุมมากกวา่ 127ประเทศ ทั่วโลก ภายใต้แบรนด์ The 
Ritz-Carlton, S.T. Regis และ Westin เป็นต้น ปัจจบุันบริษัทมี
โรงแรมและทรัพย์สินมากกวา่ 6,500 แห่ง 

สหรัฐ 
อเมริกา 

38,790.0 

Hyatt Hotels Corporation 

(ไม่ได้นํามาพิจารณา) 

Rezidor Hotel Group ประกอบธุรกิจโรงแรม รับบริหารจัดการ 
ครอบคลุมมากกวา่ 114 ประเทศ ทั่วโลก ภายใต้แบรนด์ 
Radisson Collection Radisson Blu และ Park Plaza เป็นต้น 
ปัจจุบันบริษัทมีโรงแรมมากกว่า 1,400 แห่ง 

สวีเดน 550.0 

ที่มา: Capital IQ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2561 
หมายเหตุ: 1/ มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ณ 7 มิถุนายน 2561 

1) วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio: “P/BV”) 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี เป็นการนํามูลค่าหุ้นตามบัญชีของ NHH ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2561 ตามที่แสดงในวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ซึ่งเท่ากับ 3.37 ยูโรต่อหุ้น มาคูณกับค่าเฉลี่ยมัธยฐาน 
(Median) ของอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) ของบริษัทเทียบเคียงข้างต้นในระยะเวลา
เฉลี่ย 7 วันย้อนหลังไปจนถึง 360 วันย้อนหลัง 

ตารางมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี 

บริษัท 
อัตราส่วน P/BV  

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

Accor Hotels Group 2.3x 2.3x 2.3x 2.3x 2.3x 2.2x 2.2x 2.1x 2.1x 

Meliá Hotels International 1.8x 1.8x 1.8x 1.8x 1.7x 1.7x 1.7x 1.8x 1.8x 

Millennium & Copthorne Hotels 0.6x 0.6x 0.6x 0.6x 0.6x 0.6x 0.6x 0.5x 0.5x 

Scandic Hotels Group 1.2x 1.2x 1.2x 1.2x 1.2x 1.3x 1.4x 1.5x 1.4x 

ค่ามัธยฐาน P/BV 1.5x 1.5x 1.5x 1.5x 1.5x 1.5x 1.6x 1.6x 1.6x 

มูลค่าหุ้นตามบัญชีของ NHH 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 

ราคาต่อหุ้น (ยูโร/หุ้น) 5.00 4.92 4.95 5.11 5.27 5.52 5.47 5.00 4.92 

ที่มา:     Capital IQ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 

ค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน P/BV ของบริษัทเทียบเคียง สําหรับงวด 12 เดือนย้อนหลังเท่ากับ 1.5 - 1.6 
เท่า อันส่งผลให้มูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 4.92 – 5.52 ยูโรต่อหุ้น หรือมูลค่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่อยู่ในช่วง  1,724.9 - 1,934.8 ล้านยูโร ซึ่งต่ํากว่าราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ยสูงสุดที่ 6.26 ยูโร
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ต่อหุ้น เท่ากับ 0.74-1.34 ยูโรต่อหุ้น หรือต่ํากว่าในอัตราร้อยละ 11.8 – 21.3 ของราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ย
สูงสุด ทั้งนี้ ราคาหุ้นท่ีคํานวณได้จากวิธีนี้อาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ NHH ในปัจจุบันและอนาคตได้ เนื่องจาก
มิได้คํานึงถึงผลประกอบการในอนาคต และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม 

วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดย ไม่ได้สะท้อน
มูลค่าตลาดของสินทรัพย์บางรายการและเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใช้อ้างอิง รวมทั้ง
ไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถในการนําสินทรัพย์เหล่านั้นไปทํากําไรในอนาคตของธุรกิจของ NHH ดังนั้นวิธี
อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีจึงอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริง 

2) วิธีอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio: “P/E”) 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ของ NHH ตามที่ปรากฏในงบการเงินงวด 12 
เดือนย้อนหลัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 0.23 ยูโรต่อหุ้น คูณด้วยค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน 
P/E ของบริษัทท่ีเทียบเคียงข้างต้น 

ตารางมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดต่อกําไรสทุธิ 

บริษัท 
อัตราส่วน P/E 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

Accor Hotels Group 30.5x 30.8x 30.7x 29.9x 29.9x 29.6x 28.9x 28.1x 27.4x 

Meliá Hotels International 21.3x 21.2x 21.5x 21.2x 21.0x 21.0x 20.9x 21.7x 21.9x 

Millennium & Copthorne Hotels 13.6x 13.8x 13.9x 13.9x 13.7x 13.9x 13.9x 13.0x 12.7x 

Scandic Hotels Group 14.9x 14.9x 14.6x 14.3x 14.8x 16.0x 17.2x 18.2x 17.6x 

ค่ามัธยฐาน P/E 18.1x 18.0x 18.1x 17.8x 17.9x 18.5x 19.0x 20.0x 19.8x 

กําไรสุทธิต่อหุ้นของ NHH 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 

ราคาต่อหุ้น (ยูโร/หุ้น) 4.24 4.22 4.23 4.16 4.19 4.32 4.46 4.67 4.63 

ที่มา:     Capital IQ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 

มูลค่าหุ้นของ NHH ที่คํานวณโดยวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน P/E ของบริษัทเทียบเคียงสําหรับงวด 12 เดือนย้อนหลัง 
ที่อยู่ในช่วง 17.8 – 20.0 เท่า ส่งผลให้ได้ราคาต่อหุ้นของ NHH อยู่ในช่วง 4.16 – 4.67 ยูโรต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าหรือ
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่อยู่ในช่วง  1,456.7 -1,636.9 ล้านยูโร ซึ่งต่ํากว่าของราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ยสูงสุดที ่
6.26 ยูโรต่อหุ้น เท่ากับ 1.59 - 2.10 ยูโรต่อหุ้น หรือต่ํากว่าในอัตราร้อยละ 25.3 – 33.6 ของราคาการเข้าทํา
รายการเฉลี่ยสูงสุด 

วิธีอัตราส่วนราคาตลาดเฉลี่ยต่อกําไรต่อหุ้น เป็นการประเมินโดยพิจารณาอ้างอิงจากกําไรสุทธิต่อหุ้น ย้อนหลัง 12 
เดือนโดยวิธีดังกล่าวไม่ได้คํานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบริษัท อาทิ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างเงินทุน และอัตรา
กําไรในอนาคต ทําให้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้อาจจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง 
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3) วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกําไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ตั ด จํ า ห น่ า ย  ( Enterprise Value/Earnings before interest, tax, depreciation and 
amortization - “EV/EBITDA”) 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยอัตราส่วน  EV/EBITDA ของ NHH โดยใช้ค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน 
EV/EBITDA ของบริษัทที่เทียบเคียงข้างต้นคูณด้วย EBITDA สําหรับงวด 12 เดือนย้อนหลังของ NHH ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 226.7 ล้านยูโร  

ตารางสรุปค่ามัธยฐานของอัตราส่วนกจิการต่อกําไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจา่ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา  

และค่าใช้จา่ยตัดจําหน่าย 

บริษัท 
อัตราส่วน EV/EBITDA 

7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน 

Accor Hotels Group 24.2x 24.4x 24.3x 23.8x 23.8x 23.6x 23.1x 22.6x 22.1x 

Meliá Hotels International 12.9x 13.0x 13.0x 13.1x 13.0x 13.0x 13.0x 12.6x 12.4x 

Millennium & Copthorne Hotels 11.3x 11.2x 11.4x 11.2x 11.1x 11.1x 11.1x 11.5x 11.6x 

Scandic Hotels Group 10.3x 10.3x 10.2x 10.3x 10.3x 10.8x 11.2x 11.7x 11.4x 

ค่ามัธยฐาน EV/EBITDA 12.1x 12.1x 12.2x 12.2x 12.0x 12.1x 12.1x 12.1x 12.0x 

ที่มา:     Capital IQ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 

ตารางคํานวณมูลค่าหุ้นตามมูลค่ากิจการต่อกําไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจาํหน่าย 

หน่วย: ล้านบาท  

ค่ามัธยฐาน EV/EBITDA               12.0x - 12.2x 

EBITDA ของ NHH         226.7 

มูลค่ากิจการ        2,710.6 - 2,767.6 

บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         227.0 

หัก: หนี้สินสุทธิ         734.5 

หัก: ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม         43.3 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น        2,159.8 - 2,216.8 

จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น)         350.3 

มูลค่าหุ้น (ยูโร/หุ้น)                  6.17 - 6.33 

ที่มา:     Capital IQ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 

ค่ามัธยฐาน EV/EBITDA ของบริษัทเทียบเคียงสําหรับงวด 12 เดือนย้อนหลัง เท่ากับ 12.0 - 12.2 เท่า ส่งผลให้ได้
ราคาต่อหุ้นของ NHH เท่ากับ 6.17-6.33 ยูโรต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่าหรือมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2,159.8 - 
2,216.8 ล้านยูโร ซึ่งพบว่าราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในช่วงราคาประเมินดังกล่าว โดยมูลค่าหุ้นต่ําสุดต่ํา
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กว่าและมูลค่าหุ้นสูงสุดสูงกว่าราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ยสูงสุดที่ 6.26 ยูโรต่อหุ้น เท่ากับ 0.09 ยูโรต่อหุ้น และ 
0.07 ยูโรต่อหุ้น ตามลําดับหรือต่ํากว่าและสูงกว่าในอัตราร้อยละ  1.5 และ 1.1 ของราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ย
สูงสุด ตามลําดับ 

วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกําไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่าย
ตัดจําหน่าย วิธีดังกล่าวไม่ได้คํานึงถึงถึงโครงสร้างเงินทุน และการบันทึกบัญชีของแต่ละบริษัท ทําให้การประเมิน
มูลค่าด้วยวิธีนี้อาจจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง 

3.4.6 วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach) 

วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach) เป็นวิธีคํานวณมูลค่าหุ้นที่
เหมาะสมของกิจการ โดยใช้ค่ามัธยฐานของอัตราส่วน  EV/EBITDA สําหรับงวด 12 เดือนย้อนหลัง ของบริษัท
เทียบเคียงในอุตสาหกรรมโรงแรมที่มีบริษัทเป้าหมายอยู่ในในทวีปยุโรปและมีสัดส่วนการซื้อมากกว่าร้อยละ 50 ที่
ถูกซื้อขายในอดีต ทั้งนี้ ระยะเวลาการซื้อขายของธุรกรรมที่นํามาเทียบเคียง ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกเฉพาะ
ธุรกรรมที่ค่อนข้างเป็นปัจจุบันโดยมีระยะเวลาการซื้อขายของธุรกรรมย้อนหลัง 4 ปี เนื่องจากสามารถนํามาใช้
อ้างอิง (Benchmark) ได้ดีกว่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน มาคูณกับ EBITDA สําหรับงวด 12 เดือน
ย้อนหลังของ NHH ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยการประเมินมูลค่าด้วยวิธีดังกล่าวจะมีความแตกต่างของแต่ละ
ธุรกรรมจากธุรกรรมของบริษัทฯ เช่น ขนาดของธุรกรรม ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเป็นวิธีที่อาจส่งผลให้การประเมิน
มูลค่ามีความคลาดเคลื่อน ข้อมูลของธุรกรรมเทียบเคียงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางข้อมูลของธุรกรรมที่ใกลเ้คียงกนั 

วันที่ ผู้ถกูซื้อ 
สัดส่วนการซื้อ 

(ร้อยละ) 
มูลค่าการซื้อขาย 

(ล้านยูโร) 
อัตราส่วน 

EV/EBITDA (เท่า) 

ม.ค. 61 HUP-Zagreb 56.9                228.1  13.9x 

ธ.ค. 60 
20 Jurys Inn hotel businesses;  
Hilton Garden Inn  

100.0 
771.9 

14.6x 

ก.ค. 60 Queens Bilderberg (Nederland) 100.0                    169.2  12.6x 

ม.ิย. 60 Restel Oy (Hotel Operations) 100.0                    114.5  8.4x 

ธ.ค. 59 Whittlebury Hall & Spa 100.0                      23.6  8.3x 

พ.ค. 59 Sandaya 100.0                    170.0  12.0x 

เม.ย. 59 Atlas Hotels Group 100.0                    737.5  10.9x 

ม.ีค. 59 Arena Hospitality Group 65.6                    150.3  10.7x 

ธ.ค. 58 Jupiter Hotels 100.0                    215.9  15.4x 

ม.ิย. 58 Malmaison Hotel Du Vin Holdings 100.0                    504.0  13.6x 

พ.ย. 57  Louvre Hotels Group 100.0        1,500.0  15.0x 

พ.ค. 57 Atlas Hotels Group  100.0       85.2  8.5x 

ค่ามัธยฐาน 12.3x 
ที่มา:     Capital IQ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561  

ตารางข้อมูลบริษัทท่ีถูกซื้อ 

ผู้ถูกซ้ือ ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
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ผู้ถูกซ้ือ ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

HUP-Zagreb 
ประกอบธุรกิจเกีย่วกับอาหารและท่องเท่ียว ปัจจุบันมโีรงแรมอยู่ในโครเอเชีย เช่น เมืองซาเกร็บ 
และดูบรอฟนิก 

20 Jurys Inn hotel 
businesses;  
Hilton Garden Inn  

ประกอบธุรกิจเครือโรงแรมในอังกฤษ ไอแลนด์ และ เช็ก ภายใต้แบรนด์ July Inn 

Queens Bilderberg 
(Nederland) 

ประกอบธุรโรงแรมในเนเธอร์แลนด์นอกจากนีย้ังจัดให้มีบริการการประชุมทางธรุกิจ ดําเนินการ
ศูนย์สุขภาพ และแพคเกจการประชุม 

Restel Oy (Hotel 
Operations) 

ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยเป็นเจ้าของ และมีเครือข่ายโรงแรมและรา้นอาหารในฟินแลนด์ 

Whittlebury Hall & Spa 
ประกอบธุรกิจโรงแรมในอังกฤษกรวมถงึให้บริการจัดประชุม ศูนย์ฝกึอบรม และสิ่งอํานวยความ
สะดวกมากมาย 

Sandaya ประกอบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในผรัง่เศสและสเปน 

Atlas Hotels Group ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยเป็นเจ้าของ บริหารและมีแฟรนไชส์โรงแรมในอังกฤษ 

Arena Hospitality Group 
ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยเป็นเจ้าของ เจ้าของร่วม ให้เช่า รวมถึงบริหารจัดการโรงแรมในยุโรป
กลางและตะวันออก เช่น โครเอเชีย เยอรมัน และฮังการี เป็นต้น 

Jupiter Hotels ประกอบธุรกิจโรงแรมในอังกฤษภายใต้แบรนด์ Mercure และ Holiday Inn 
Malmaison Hotel Du 
Vin Holdings 

ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยเป็นเจ้าของโรงแรมบูติกในอังกฤษ 

Louvre Hotels Group ประกอบธุรกิจโรงแรมในฝรั่งเศส โดยมีโรงแรมหลายระดับตั้งแต่ 1 ถึง 5 ดาว 
 

ที่มา: Capital IQ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2561 

ค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน EV/EBITDA ของรายการซื้อขายอื่นในอดีตเท่ากับ 12.3 เท่า 
ตารางการคํานวณมูลคา่หุ้นจากการเทียบกับธุรกรรมท่ีใกล้เคียงกนั 

หน่วย : ล้านยูโร 
งวด 12 เดือนย้อนหลัง 

ค่ามัธยฐาน 

อัตราส่วน EV/EBITDA  12.3 

EBITDA ของ NHH  226.7 

มูลค่ากิจการ  2,791.7 

บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  227.0 

หัก: หนี้สินสุทธิ  734.5 

หัก: ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม  43.3 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น  2,240.9 

จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น)  350.3 

มูลค่าหุ้น (ยูโร/หุ้น)  6.40                                                               

 

มูลค่าหุ้นของ NHH ที่คํานวณโดยวิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน เท่ากับ 6.40 ยูโรต่อหุ้น หรือมูลค่าส่วน
ของผู้ถือหุ้นที่อยู่ในช่วง 2,240.9 ล้านยูโร ซึ่งสูงกว่าราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ยสูงสุดซื้อท่ี 6.26 ยูโรต่อหุ้น เท่ากับ 
0.14 ยูโรต่อหุ้น หรือสูงกว่าในอัตราร้อยละ 2.2 ของราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ยสูงสุดราคาเสนอซื้อ  
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วิธีการเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน เป็นวิธีการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด
จากการดําเนินงาน ซึ่งหักด้วยผลกระทบจากโครงสร้างเงินทุนของกิจการที่แตกต่างกันออก ทั้งนีว้ิธีนี้มีความผันผวน
ของหลายปัจจัย เช่น ขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเป็นวิธีที่อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ามี
ความคลาดเคลื่อน ทําให้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้อาจจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง 
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3.4.7 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

ในการประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระทําการประเมินกระแสเงินสดสุทธิที่ NHH คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินงานของ NHH (Free Cash Flow to 
Firm) (“FCFF”) ซึ่งได้จากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของ NHH เป็นระยะเวลา 8 ปี (ตั้งแต่ปี 2561 - 
2568) โดยระยะเวลาในการประมาณการ 8 ปี นั้นเพื่อให้ครอบคลุมผลการดําเนินงานในอนาคตในระยะยาวทั้ง
ในช่วงที่เติบโตตามภาวะอุตสาหกรรมโรงแรมและช่วงเติบโตแบบคงที่ตามอัตราเงินเฟ้อ และที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระประมาณการโดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า NHH จะยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) 
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญเกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ภายใต้สมมติฐานดังต่อไปนี้ 
 การประมาณการรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดทําประมาณการทางการเงิน เป็นไปภายใต้ภาวะ

เศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้นํา FCFF มาคิดลดให้เป็นไปภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ใน

ปัจจุบันด้วยอัตราต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ํ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital) 
(“WACC”) ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยนําผลรวมของกระแสเงินสดคิดลดดังกล่าวมารวมกับเงินสด
และสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในปัจจุบัน 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทําประมาณการทางการเงินของ FCFF โดยอ้างอิงข้อมูลและสมมติฐานจาก
ข้อมูลทั่วไปของ NHH ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนผา่นทางเว็บไซต์ของ NHH อาทิ รายงานของนักลงทุนสัมพันธ์ 
ปี 2560 (Investor Day 2017) รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสและรายปี (Annual and Quarterly 
sales and results 2015 - 2017) รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น บทความหรือข่าว 

ซึ่งประมาณการทางการเงิน และข้อสมมติฐานในการประมาณการทางการเงินของ NHH มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ภาวะอุตสาหกรรมโรงแรม 

จาก The STR Hotel Review Report เป็นบริษัทวิจัยตลาด ที่รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลการท่องเที่ยวรวมทั้งงานวิจัยผู้บริโภคในเชิงพาณิชย์ โดยมีประสบการณ์ด้านงานรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวมากกว่า 30 ปี มีสํานักงานกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ 16 ประเทศ ได้
สรุปภาพรวมของอุตสาหกรรมโรงแรมของสหภาพยุโรปและอเมริกาโดยวัดจากอัตราส่วนสําคัญของอุตสหกรรมซึ่ง
ประกอบด้วย อัตราการเข้าพัก (Occupancy rate) อัตราค่าห้อง (ADR) และ อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อ
ห้อง (RevPAR) พบว่าอุตสาหกรรมโรงแรมแสดงแนวโน้มที่ดีและเติบโตขึ้น โดยเมื่อพิจารณาภาพรวมของสหภาพ
ยุโรป พบว่า ในเดือนมีนาคมของปี 2561 อัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.4 อัตราค่าห้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 และ
อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อห้องร้อยละ 4.7 โดยเทียบกับเดือนมีนาคมของปี 2560 และเมื่อพิจารณา
ภาพรวมของอเมริกา พบว่า อัตราส่วนเมื่อเทียบระหว่างเดือนมีนาคมของปี 2561 และ 2560 เพิ่มขึ้น ดังนี้ อัตรา
การเข้าพักเพิ่มร้อยละ 0.9 อัตราค่าห้องเพิ่มร้อยละ 3.1 และอัตราการเติบโตของรายไดเ้ฉลีย่ต่อห้องร้อยละ 4.1 โดย
เมื่อพิจาณาสัดส่วนการเพิ่มจากพ้ืนท่ีอเมริกา พบว่ามีอัตราส่วนของอเมริกาใต้นั้นมีการเพิ่มที่สูงโดยอัตราการเข้าพัก 
อัตราค่าห้องและอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อห้อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 13 และ 17.1 ตามลําดับ 
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ตารางแสดงอัตราการเข้าพัก, อัตราคา่ห้อง, และอัตราการเตบิโตของรายได้เฉลี่ยต่อห้องของเดือนมีนาคมป ี2560 และ 2561 

ที่มา: The STR Hotel Review Report  

2) รายได้จากการให้บริการ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 NHH มีโรงแรมที่เปิดให้บริการในเครือทั้งหมด 380 โรงแรม 58,926 ห้องพัก (ณ 31 
มีนาคม 2561 จํานวนโรงแรมทั้งหมด 382 โรงแรม 59,487 ห้องพัก โดยจํานวนโรงแรมที่เพิ่มขึ้น 2 โรงแรมดังกล่าว
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้นํามาใช้ในการประมาณการเนื่องจากมีข้อจํากัดของข้อมูลผลการดําเนินงานในอดีต 
ดังนั้นผลประกอบการที่เกิดจาก 2 โรงแรมดังกล่าวจะไม่ถูกนํามารวมกับการประมาณการรายได้ ซึ่งที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเป็นการประมาณการกรณีอนุรักษ์นิยม) ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกาใต้และเอเชีย ดังน้ัน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการรายได้จากประเภทโรงแรมที่ NHH เป็นเจ้าของสินทรัพย์เองหรือมีสัญญา
เช่าสินทรัพย์ ในขณะที่รายได้จากโรงแรมที่ ดําเนินการและจัดการภายใต้  NHH ตามสัญญา (Management 
Contract) จะถูกประมาณการในหัวข้อรายได้จากการให้บริการอื่น ๆ  
โดยรายได้จากห้องพักสามารถแบ่งตามหน่วยธุรกิจตามภูมิศาสตร์ของแต่ละกลุ่มประเทศ อันประกอบด้วย 1) สเปน 
2) อิตาลี 3) ยุโรปตอนกลาง 4) เบเนลักซ์ และ 5) ลาตินอเมริกา โดยมีสัดส่วนรายได้ตามหน่วยธุรกิจดังต่อไปนี้ 

แผนภูมิรายได้ตามหน่วยธุรกิจ 

 
ที่มา: รายงานประจําป ี2017 ของ NHH Group 

  เดือนมีนาคมของปี 2560 และ 2561 (US Dollar) 

  Occ. % ADR RevPAR 
ร้อยละที่เปลี่ยนแปลง 

จากเดือนมีนาคมป ี2560 
  2560 2561 2560 2561 2560 2561 Occ. ADR RevPAR 
Europe 68.7 69.6 124.60 128.58 85.54 89.54 1.4 3.2 4.7 
Eastern Europe 60.5 61.8 83.17 87.07 50.35 53.80 2.1 4.7 6.9 
Northern Europe 73.4 73.6 124.24 126.15 91.19 92.82 0.2 1.5 1.8 
Southern Europe 65.9 67.7 118.32 126.42 77.96 85.60 2.8 6.8 9.8 
Western Europe 68.6 69.7 141.33 144.58 96.95 100.73 1.6 2.3 3.9 
Americas 67.4 68.0 128.23 132.23 86.36 89.90 0.9 3.1 4.1 
North America 67.6 68.2 127.36 131.23 86.11 89.54 0.9 3.0 4.0 
Caribbean 75.5 73.9 250.77 257.58 189.46 190.37 -2.2 2.7 0.5 
Central America 69.4 66.1 128.40 131.13 89.11 86.72 -4.8 2.2 -2.7 
South America 56.0 58.0 94.65 106.93 52.97 62.04 3.7 13.0 17.1 
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 สเปน 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการรายได้ในอนาคตของหน่วยธุรกิจสเปนจาก (1) ผลการดําเนินงานในอดีต
ตั้งแต่ปี 2557-2560 (2) บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศสเปนและทวีปยุโรป ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

ตารางสรุปการประมาณการรายได้ที่พกัของสเปน 
หน่วย: ลา้นยโูร 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
จํานวนหอ้ง 11,985  11,332  11,196  11,083  11,083  11,083  11,083  11,083  11,083  11,083  11,083  11,083  
อัตราการเข้าพัก 63.9 % 67.6 % 70.3 % 73.3 % 74.0 % 74.0 % 74.0 % 74.0 % 74.0 % 74.0 % 74.0 % 74.0 % 
อัตราการเติบโต  3.7 % 2.7 % 3.0 % 3.1 % - - - - - - - 
ราคาเฉลี่ยต่อคืน 69.6  77.1  84.2  92.7  102.0  112.3  114.2  116.1  118.1  120.1  122.1  124.2  
อัตราการเติบโต  10.8 % 9.2 % 10.1 % 10.0 % 10.0 % 1.7 % 1.7 % 1.7 % 1.7 % 1.7 % 1.7 % 
รายได้ทัง้หมด 194.4  215.6  242.6  274.9  305.4  336.0  342.7  347.6  353.5  359.5  366.6  371.8  

ที่มา: Sale and results 2017 ของ NHH และ รายงานประจําปี 2014-2017 ของ NHH Group 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราการเข้าพักจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ระหว่าง ปี 2558 – 
2560 เท่ากับร้อยละ 3.1 ซึ่งเป็นการประมาณการที่อยู่ในระดับเดียวกับผลสํารวจของ The STR Hotel Review 
Report ที่พบว่าในไตรมาสแรกของ 2561 อัตราการเข้าพักของยุโรปตอนล่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวของปีก่อนหน้าและจํากัดอัตราการเข้าพักสูงสุดที่ร้อยละ 74.0 อ้างอิงจากข้อมูลของอัตราการเข้าพัก
จริงสูงสุดในอดีตของ NHH ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 73.6 และการคาดการณ์อัตราการเข้าพักสูงสุดจากบริษัทฯ ที่
ร้อยละ 74.0แม้ในอดีตอัตราการเติบโตเฉลี่ยจะเท่ากับร้อยละ 3.1 และราคาเฉลี่ยต่อคืนคํานวณจากอัตราการเติบโต
เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ระหว่าง ปี 2558 – 2560 เท่ากับร้อยละ 10.0 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนําไปใช้ในการ
ประมาณการในอนาคตตั้งแต่ ปี 2561 – 2562 โดยได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตของภาวะอุตสาหกรรมโรงแรม
และการลงทุนสําหรับการขยายและตกแต่งโรงแรม (Expansion & Decoration) และการปรับภาพลักษณ์ทางการ
ตลาดของ NHH (Brand Repositioning) และ ตั้งแต่ปี 2563 – 2568 คํานวณจากอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายของ
ประเทศสเปนปี 2563 เท่ากับร้อยละ 1.7 อ้างอิงจาก IMF โดยเติบโตอย่างคงที่ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนในอนาคตที่ไม่มีการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญซึ่งจะกล่าวในหัวข้อ 7) 

 อิตาลี 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการรายได้ในอนาคตของหน่วยธุรกิจอิตาลีจาก (1) ผลการดําเนินงานในอดีต
ตั้งแต่ปี 2557-2560 (2) บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอิตาลีและทวีปยุโรป ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

ตารางสรุปการประมาณการรายได้ที่พกัของอิตาลี 
หน่วย: ลา้นยโูร 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
จํานวนหอ้ง 7,242  7,406  7,459  7,163  7,163  7,163  7,163  7,163  7,163  7,163  7,163  7,163  
อัตราการเข้าพัก 65.2 % 66.9 % 67.6 % 69.0 % 70.3 % 71.5 % 72.8 % 74.0 % 74.0 % 74.0 % 74.0 % 74.0 % 
อัตราการเติบโต  1.7 % 0.7 % 1.4 % 1.3 % 1.3 % 1.3 % 1.3 % - - - - 
ราคาเฉลี่ยต่อคืน 95.4  111.7  108.2  115.6  123.6  132.1  134.0  135.9  137.8  139.7  141.7  143.6  
อัตราการเติบโต  17.0 % (3.1%) 6.8 % 6.9 % 6.9 % 1.4 % 1.4 % 1.4 % 1.4 % 1.4 % 1.4 % 
รายได้ทัง้หมด 164.4  202.0  199.7  208.5  227.1  247.2  255.8  262.9  266.6  270.3  274.8  277.9  

ที่มา: Sale and results 2017 ของ NHH และ รายงานประจําปี 2014-2017 ของ NHH Group 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราการเข้าพักจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ระหว่าง ปี 2558 – 
2560 เท่ากับร้อยละ 1.3 ซึ่งเป็นการประมาณการในเชิงอนุรักษ์นิยมในขณะที่ผลสํารวจของ The STR Hotel 
Review Report ที่พบว่าในไตรมาสแรกของ 2561 อัตราการเข้าพักของยุโรปตอนล่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวของปีก่อนหน้า และโดยจํากัดอัตราการเข้าพักสูงสุดที่ร้อยละ 74.0 อ้างอิงจากข้อมูลของอัตราการ
เข้าพักจริงสูงสุดในอดีตของ NHH ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 73.6 และการคาดการณ์อัตราการเข้าพักสูงสุดจากบริษัท
ฯ ที่ร้อยละ 74.0แม้ในอดีตอัตราการเติบโตเฉลี่ยจะเท่ากับร้อยละ 1.3  และราคาเฉลี่ยต่อคืนคํานวณจากอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ระหว่าง ปี 2558 – 2560 เท่ากับร้อยละ 6.9 ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระนําไปใช้ในการ
ประมาณการในอนาคตตั้งแต่ ปี 2561 – 2562 โดยได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตของภาวะอุตสาหกรรมโรงแรม
และการลงทุนสําหรับการขยายและตกแต่งโรงแรม (Expansion & Decoration) และการปรับภาพลักษณ์ทางการ
ตลาดของ NHH (Brand Repositioning) และตั้งแต่ปี 2563 – 2568 คํานวณจากอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายของ
ประเทศอิตาลีปี 2563 เท่ากับร้อยละ 1.4 อ้างอิงจาก IMFโดยเติบโตอย่างคงที่ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนในอนาคตที่ไม่มีการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญซึ่งจะกล่าวในหัวข้อ 7) 

 เบเนลักซ์ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการรายได้ในอนาคตของหน่วยธุรกิจเบเนลักซ์จาก (1) ผลการดําเนินงานใน
อดีตตั้งแต่ปี 2557-2560 (2) บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทวีปยุโรป ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตารางสรุปการประมาณการรายได้ที่พกัของเบเนลักซ ์
หน่วย: ลา้นยโูร 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
จํานวนหอ้ง 8,428.0  8,341.0  8,396.0  8,757  8,757  8,757  8,757  8,757  8,757  8,757  8,757  8,757  
อัตราการเข้าพัก 67.3 % 68.2 % 66.3 % 70.6 % 71.7 % 72.8 % 73.9 % 74.0 % 74.0 % 74.0 % 74.0 % 74.0 % 
อัตราการเติบโต  0.9 % (1.9%) 4.3 % 1.1 % 1.1 % 1.1 % 1.1 % - - - - 
ราคาเฉลี่ยต่อคืน 86.2  91.8  97.9  104.9  112.0  119.6  121.9  124.3  126.7  129.2  131.7  134.3  
อัตราการเติบโต  6.5 % 6.6 % 7.2 % 6.8 % 6.8 % 2.0 % 2.0 % 2.0 % 2.0 % 2.0 % 2.0 % 
รายได้ทัง้หมด 178.5  190.6  199.5  236.7  256.7  278.2  288.7  294.0  299.7  305.5  312.3  317.6  

ที่มา: Sale and results 2017 ของ NHH และ รายงานประจําปี 2014-2017 ของ NHH Group 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราการเข้าพักจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ระหว่าง ปี 2558 – 
2560 เท่ากับร้อยละ 1.1 ซึ่งเป็นการประมาณการในเชิงอนุรักษ์นิยมในขณะที่ผลสํารวจของ The STR Hotel 
Review Report ที่พบว่าในไตรมาสแรกของ 2561 อัตราการเข้าพักของยุโรปตะวันตกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวของปีก่อนหน้า และโดยจํากัดอัตราการเข้าพักสูงสุดที่ร้อยละ 74.0 อ้างอิงจากข้อมูลของอัตราการ
เข้าพักจริงสูงสุดในอดีตของ NHH ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 73.6 และการคาดการณ์อัตราการเข้าพักสูงสุดจากบริษัท
ฯ ท่ีร้อยละ 74.0แม้ในอดีตอัตราการเติบโตเฉลี่ยจะเท่ากับร้อยละ 1.1 และราคาเฉลี่ยต่อคืนคํานวณจากอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ระหว่าง ปี 2558 – 2560 เท่ากับร้อยละ 6.8 ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระนําไปใช้ในการ
ประมาณการในอนาคตตั้งแต่ ปี 2561 – 2562 โดยได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตของภาวะอุตสาหกรรมโรงแรม
และการลงทุนสําหรับการขยายและตกแต่งโรงแรม (Expansion & Decoration) และการปรับภาพลักษณ์ทางการ
ตลาดของ NHH (Brand Repositioning) และ ตั้งแต่ปี 2563 – 2568 คํานวณจากอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายของ
สหภาพยุโรปปี 2563 เท่ากับร้อยละ 2.0 อ้างอิงจาก IMF (หน่วยธุรกิจเบเนลักซ์ประกอบด้วย เบลเยียม ฝรั่งเศส 
อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก ที่ปรึกษาทางเงินอิสระจึงเลือกใช้อัตราเงินเฟ้อเป้าหมายของสหภาพยุโรป
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โดยรวม) โดยเติบโตอย่างคงที่ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคตที่ไม่มีการลงทุนอย่างมี
นัยสําคัญซึ่งจะกล่าวในหัวข้อ 7) 

 ยุโรปตอนกลาง 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการรายได้ในอนาคตของหน่วยธุรกิจยุโรปตอนกลางจาก (1) ผลการ
ดําเนินงานในอดีตตั้งแต่ปี 2557-2560 (2) บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทวีปยุโรป ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

ตารางสรุปการประมาณการรายได้ที่พักของยุโรปตอนกลาง 
หน่วย: ลา้นยโูร 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
จํานวนหอ้ง 12,628  12,494  12,463  12,199  12,199  12,199  12,199  12,199  12,199  12,199  12,199  12,199  
อัตราการเข้าพัก 72.6 % 69.5 % 71.4 % 73.6 % 73.9 % 74.0 % 74.0 % 74.0 % 74.0 % 74.0 % 74.0 % 74.0 % 
อัตราการเติบโต  (3.1%) 1.9 % 2.2 % 0.3 % - - - - - - - 
ราคาเฉลี่ยต่อคืน 77.7  82.4  87.5  86.4  89.6  92.8  94.6  96.5  98.4  100.3  102.2  104.2  
อัตราการเติบโต  6.0 % 6.2 % (1.3%) 3.7 % 3.7 % 2.0 % 2.0 % 2.0 % 2.0 % 2.0 % 2.0 % 
รายได้ทัง้หมด 260.2  261.2  285.0  283.1  294.8  305.9  312.7  317.9  324.1  330.4  337.8  343.4  

ที่มา: Sale and results 2017 ของ NHH และ รายงานประจําปี 2014-2017 ของ NHH Group 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราการเข้าพักจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ระหว่าง ปี 2558 – 
2560 เท่ากับร้อยละ 0.3 ซึ่งเป็นการประมาณการในเชิงอนุรักษ์นิยมในขณะที่ผลสํารวจของ The STR Hotel 
Review Report ที่พบว่าในไตรมาสแรกของ 2561 อัตราการเข้าพักของทวีปยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวของปีก่อนหน้า และโดยจํากัดอัตราการเข้าพักสูงสุดที่ร้อยละ 74.0 อ้างอิงจากข้อมูลของอัตราการเข้า
พักจริงสูงสุดในอดีตของ NHH ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 73.6 และการคาดการณ์อัตราการเข้าพักสูงสุดจากบริษัทฯ ที่
ร้อยละ 74.0 ซึ่งพิจารณาเป็นกรณีอนุรักษ์นิยม  และราคาเฉลี่ยต่อคืนคํานวณจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยย้อนหลัง 3 
ปี ระหว่าง ปี 2558 – 2560 เท่ากับร้อยละ 3.7 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนําไปใช้ในการประมาณการในอนาคต
ตั้งแต่ ปี 2561 – 2562 โดยได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตของภาวะอุตสาหกรรมโรงแรมและการลงทุนสําหรับ
การขยายและตกแต่งโรงแรม (Expansion & Decoration) และการปรับภาพลักษณ์ทางการตลาดของ NHH 
(Brand Repositioning) และ ตั้งแต่ปี 2563 – 2568 คํานวณจากอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายของสหภาพยุโรปปี 2563 
เท่ากับร้อยละ 2.0 อ้างอิงจาก IMF โดยเติบโตอย่างคงที่ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคตที่
ไม่มีการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญซึ่งจะกล่าวในหัวข้อ 7) 

 ลาตินอเมริกา 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการรายได้ในอนาคตของหน่วยธุรกิจลาตินอเมริกาจาก (1) ผลการดําเนินงาน
ในอดีตตั้งแต่ปี 2557-2560 (2) บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทวีปลาตินอเมริการายละเอยีด
ต่อไปนี ้

ตารางสรุปการประมาณการรายได้ที่พกัของลาตินอเมริกา 
หน่วย: ลา้นยโูร 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
จํานวนหอ้ง 3,180  4,876  5,204 5,386  5,386  5,386  5,386  5,386  5,386  5,386  5,386  5,386  
อัตราการเข้าพัก 69.4 % 63.0 % 61.9 % 62.0 % 62.0 % 62.0 % 62.0 % 62.0 % 62.0 % 62.0 % 62.0 % 62.0 % 
อัตราการเติบโต 3.2 % (6.4%) (1.1%) 0.1 % - - - - - - - - 
ราคาเฉลี่ยต่อคืน 62.4  72.4  74.7  76.8  79.0  81.2  83.2  85.3  87.4  89.6  91.8  94.1  
อัตราการเติบโต (1.2%) 16.0 % 3.2 % 2.8 % 2.8 % 2.8 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 2.5 % 
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หน่วย: ลา้นยโูร 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
รายได้ทัง้หมด 50.3  81.2  88.1  93.6  96.2  98.9  101.7  104.0  106.6  109.2  112.3  114.7  

ที่มา: Sale and results 2017 ของ NHH และ รายงานประจําปี 2014-2017 ของ NHH Group 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราการเติบโตของการเข้าพัก ระหว่างปี 2561 – 2568 เท่ากับร้อยละ 0.0 
เนื่องจากอัตราการเติบโตในอดีตมีแนวโน้มลดลงและคงที่ ทั้งนี้ราคาเฉลี่ยต่อคืนระหว่างปี 2561 – 2562 คํานวณ
จากอัตราการเติบโตปีลา่สุด เท่ากับร้อยละ 2.8 เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของราคาเฉลีย่ต่อคืนลดลง และ ตั้งแต่ปี 
2563 – 2568 คํานวณจากอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายของทวีปลาตินอเมริกาปี 2563 เท่ากับร้อยละ 2.5 อ้างอิงจาก 
BBVA Research ซึ่งเป็นบริษัทด้านการให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก 

 รายได้จากการให้บริการอื่น ๆ  
นอกเหนือจากรายได้ที่มาจากการเข้าพักบริการของลูกค้า NH มีรายได้จากการให้บริการอื่น ๆ ที่มาจากอาหารและ
เครื่องดื่ม การจัดประชุมสัมมนา งานเลี้ยงต่าง ๆ ค่าดําเนินการและจัดการภายใต้สัญญา (Management 
Contract) เป็นต้น (เนื่องจากข้อจํากัดในการแบ่งรายละเอียดของรายได้จากการให้บริการอื่น ๆ ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงประมาณการรายได้จากการให้บริการอื่น ๆ โดยรวม) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้
อื่น ๆ มีอัตราเติบโตเท่ากับร้อยละ 1.5  อ้างอิงจากรายงาน Investor Day ปี 2560 ของ NHH ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้

ตารางสรุปการประมาณการรายได้อื่น ๆ  
หน่วย: ลา้นยโูร 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 

รายได้อื่น ๆ 399.2  426.1  433.2  449.2  455.9  462.8  469.7  476.8  483.9  491.2  498.5  506.0  
อัตราการเติบโต 0.2% 6.7% 1.7% 3.7% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

ที่มา: Sale and resuls 2017 ของ NHH และ รายงานประจําปี 2014-2017 ของ NHH Group 

จากประมาณการสมมติฐานด้านรายได้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถสรุปประมาณการรายได้ทั้งหมดของ 
NHH ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ตารางสรุปการประมาณการรายได้ทั้งหมดของ NHH 

หน่วย: ลา้นยโูร 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
สเปน 194.4 215.6 242.6 274.9 305.4 336.0 342.7 347.6 353.5 359.5 366.6 371.8 
อิตาลี 164.4 202.0 199.7 208.5 227.1 247.2 255.8 262.9 266.6 270.3 274.8 277.9 
เบเนลักซ์ 178.5 190.6 199.5 236.7 256.7 278.2 288.7 294.0 299.7 305.5 312.3 317.6 
ยุโรปตอนกลาง 260.2 261.2 285.0 283.1 294.8 305.9 312.7 317.9 324.1 330.4 337.8 343.4 
ลาตินอมริกา 50.3 81.2 88.1 93.6 96.2 98.9 101.7 104.0 106.6 109.2 112.3 114.7 
รายได้จากที่พัก 847.7  950.5  1,014.7  1,096.9  1,180.1  1,266.3  1,301.6  1,326.2  1,350.4  1,374.9  1,403.8  1,425.4  
รายได้อื่น ๆ 399.2  426.1  433.2  449.2  455.9  462.8  469.7  476.8  483.9  491.2  498.5  506.0  
รายได้ทัง้หมด 1,247.0  1,376.6  1,447.9  1,546.1  1,636.1  1,729.0  1,771.3  1,803.0  1,834.3  1,866.1  1,902.3  1,931.5  

ที่มา: ประมาณการที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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แผนภูมิภาพสรปุการประมาณการรายได้ทั้งหมดของ NHH 

           
3) ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการให้บริการก่อนค่าเสื่อมราคาของ NHH ประกอบด้วย 1) ต้นทุนการให้บริการ เช่น ค่า
ดําเนินการและบํารุงรักษา วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ เช่น สบู่ ครีมอาบน้ํา ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด เป็นต้น  2) 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าอบรมพนักงาน และสวัสดิการต่าง ๆ 3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น การจ้าง
ภายนอก (Outsource) เช่น พนักงานทําความสะอาด งานซักรีด ค่าการตลาด และ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น 
(เนื่องจากข้อจํากัดในการแบ่งรายละเอียดของต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึงประมาณต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ โดยรวม 

ตารางประมาณการต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 

หน่วย:  
ล้านยูโร 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 

ต้นทุนขาย 67.3 67.6 66.9 75.7 80.1 84.7 86.7 88.3 89.8 91.4 93.2 94.6 
% ของรายได้ 5.4% 4.9% 4.6% 4.9% 4.9% 4.9% 4.9% 4.9% 4.9% 4.9% 4.9% 4.9% 

คชจ. บุคลากร 373.8 398.1 415.9 427.1  443.8  460.4  471.7 480.1 488.4 496.9  506.5  514.3 

% ของรายได้ 30.0% 28.9% 28.7% 27.6% 27.1% 26.6% 26.6% 26.6% 26.6% 26.6% 26.6% 26.6% 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 720.0 787.1 795.2 819.2 858.7 898.9 920.9  937.3 953.6  970.1  989.0 1,004.1 

% ของรายได้ 57.7% 57.2% 54.9% 53.0% 52.5% 52.0% 52.0% 52.0% 52.0% 52.0% 52.0% 52.0% 

รวม 1,161.1  1,252.8  1,277.9  1,322.1  1,386.2  1,451.4  1,486.9  1,513.5  1,539.8  1,566.5  1,596.9  1,621.4  
ที่มา: รายงานประจําปี 2014-2017 ของ NHH Group 

เนื่องจากแนวโน้มต้นทุนขายในอดีตมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้เพิ่มขึ้นโดยปีล่าสุด 2560 เท่ากับร้อย 4.9 ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการให้อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ระหว่างปี 2561 – 2568 เท่าอัตราส่วน
ของปีล่าสุด เท่ากับร้อยละ 4.9  

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายบุคลากรในอดีตย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี 2558 – 2560 มีแนวโน้มเฉลี่ยลดลงเท่ากับร้อยละ 0.8  
และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในอดีตย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี 2558 – 2560 มีแนวโน้มเฉลี่ยลดลงเท่ากับร้อยละ 1.6  ดังนั้น
จึงประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในปี 2561 - 2562 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 0.5 ต่อปี ตาม
นโยบายความการเพิ่มประสิทธิภาพของต้นทุนขายและบริการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนประมาณการรายได้ใน
อนาคตของบริษัทฯ ที่ EBITDA Margin เท่ากับประมาณร้อยละ 16.0 ในปี 2560 และ ร้อยละ 17.0 ในปี 2561 ที่
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เกิดจากนโยบายการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร อาทิ การจ้างเหมาทําความสะอาด หรือ ซักรีดจากภายนอก
ตามปริมาณลูกค้าท่ีเข้าพัก ส่งผลให้ NHH ไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายบุคลากรเมื่อพ้นฤดูท่องเที่ยว  

4) รายได้อื่น ๆ 

รายได้อื่นของ NHH เป็นรายได้ที่ไม่ใช่รายได้จากธุรกิจหลัก เช่น ค่าชดเชยจากการยกเลิกสัญญาก่อนกําหนด เป็นต้น 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการรายได้อื่น ๆ จากผลการดําเนินงานค่าเฉลี่ยสัดส่วนต่อรายได้รวมในอดีต
ตั้งแต่ปี 2557-2560 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 0.4 ตลอดการประมาณการในระหว่างปี 2561 – 2568 

ตารางประมาณการรายได้อื่น 

หน่วย: ลา้นยโูร 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
รายได้อื่น ๆ 3.3  1.2  7.7  11.1   7.3   7.7   7.9   8.0   8.2   8.3   8.5   8.6  
% ของรายได้ 0.3% 0.1% 0.5% 0.7% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 

 

5) ภาษีเงินได้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลของ NHH โดยอ้างอิงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 
25.0 เนื่องจากเป็นการสะท้อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศสเปน  

6) เงินทุนหมุนเวียน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนในระหว่างปี 2561 - 2568 โดยอ้างอิง
จาก ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการเก็บหนี้ ระยะเวลาการชําระหนี้ และอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือของ NHH 
ย้อนหลังระหว่างปี 2557 – 2560 สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางประมาณเงินทุนหมุนเวียน 

หน่วย: วัน 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
ระยะเวลาการเก็บหนี ้ 40  45  37  31  38  38  38  38  38  38  38 38  
ระยะเวลาการชําระหนี ้ 73  73  66  62  68  68  68  68  68  68  68  68  
อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 2  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  
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7) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคต 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในอนาคตประกอบด้วย 1) แผนการลงทุนของ NHH สําหรับปี 2561 - 2562 ประกอบด้วย
เงินลงทุนสําหรับค่าบํารุงรักษา เงินลงทุนสําหรับการขยายและตกแต่งโรงแรม  (Expansion & Decoration) เงิน
ลงทุนสําหรับการปรับภาพลักษณ์ทางการตลาดของ NHH (Brand Repositioning) สัญญาดําเนินการของ 
Hesperia และเงินลงทุนสําหรับโรงแรมในนิวยอร์กเท่ากับ 45 ล้านยูโร อ้างอิงจากรายงานผลการดําเนินงานไตรมาส
ที ่1 ปี 2561ของ NHH และ รายงานนักลงทุน Investor day ของปี 2560 ทั้งนี้ระหว่างปี 2563 – 2568 ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระประมาณการเงินลงทุนเท่ากับร้อยละ 4.0 ของรายได้ อ้างอิงจากแผนการดําเนินงานของ NHH ซึ่ง
ในช่วงปี 2557 – 2559 พบว่า NHH มีการลงทุนขยายและตกแต่งโรงแรมเพื่อปรับภาพลักษณ์ทางการตลาดและ
ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นภายหลังจากปี 2559 คาดว่า NHH จะไม่มีการลงทุนเพื่อการขยายหรือตกแต่ง
โรงแรม หรือการปรับภาพลักษณ์ทางการตลาดอย่างมีนัยสําคัญ  2) เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน อาทิ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สิทธิการดําเนินการบริการในเครือโรงแรม เป็นต้น ซึ่งประมาณการจากสัดส่วนของเงินลงทุนต่อรายได้
เฉลี่ยย้อนหลังระหว่างปี 2557 – 2560 เท่ากับร้อยละ 1.5 ไม่รวมเงินลงทุนในปี 2560 ที่ NHH ได้เข้าทําสัญญา
สําหรับการดําเนินการธุรกิจโรงแรมในเครือโดย NHH มูลค่า 35.56 ล้านยูโร  

ตารางประมาณการค่าใช้จา่ยในการลงทุนในอนาคต 

หน่วย: ลา้นยโูร 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
รายได้ 1,247.0  1,376.6  1,447.9  1,546.1  1,636.1  1,729.0  1,771.3  1,803.0  1,834.3  1,866.1  1,902.3  1,931.5  

เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร 
Maintenance     60.0 70.0 70.9  72.1  73.4  74.6  76.1  77.3  
Expansion     17.5 10.0       
Resposition     30.0 24.0       
Hesperia Contract      10.0 11.0       
New York     22.5 22.5       
รวม 105.4  160.9  118.6  63.3  140.0  137.5  70.9  72.1  73.4  74.6  76.1  77.3  
% ของรายได้ 8.5%  11.7%  8.2%  4.1%  8.6%  8.0%  4.0%  4.0%  4.0%  4.0%  4.0%  4.0%  

เงินลงทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
เงินลงทุน 21.8  19.3  20.2  19.9  24.8  26.2  26.8  27.3  27.8  28.3  28.8  29.3  
% ของรายได้ 1.7%  1.4%  1.4%  1.3%  1.5%  1.5%  1.5%  1.5%  1.5%  1.5%  1.5%  1.5%  
รวมทั้งสิ้น 127.2  180.2  138.8  83.3  164.8  163.7  97.7  99.4  101.2  102.9  104.9  106.5  

8) ค่าเสื่อมราคา 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกําหนดให้สินทรัพย์แต่ละประเภทมีการคิดค่าเสื่อมในอัตราคงที่ตามวิธีเส้นตรง โดยค่า
เสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรคํานวณจากค่าเฉลี่ยระยะเวลาของค่าเสื่อมราคาย้อนหลังระหว่างปี 2557 – 2560 ซึ่ง
เท่ากับ 18 ปี และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เท่ากบั 6 ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางสมมติฐานการคิดค่าเสื่อมราคา 

สินทรัพย์ ระยะเวลาคิดคา่เสื่อมราคา (ปี) 

สินทรัพย์ถาวร  18 ปี 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6 ปี 
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9) สรุปประมาณการทางการเงินของ NHH 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปการประมาณการทางการเงินของ NHH โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตารางสรุปประมาณการทางการเงินของ NHH 

หน่วย:  
ล้านยูโร 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 

รายได้รวม 1,247.0 1,376.6 1,447.9 1,546.1 1,636.1 1,729.0 1,771.3 1,803.0 1,834.3 1,866.1 1,902.3 1,931.5 
ต้นทุนบริการ (67.3) (67.6) (66.9) (75.7) (80.1) (84.7) (86.7) (88.3) (89.8) (91.4) (93.2) (94.6) 
กําไรขั้นต้น 1,179.6 1,309.0 1,381.0 1,470.4 1,555.9 1,644.4 1,684.6 1,714.7 1,744.4 1,774.7 1,809.2 1,836.9 
SG&A (1,093.8) (1,185.2) (1,211.1) (1,246.4) (1,302.5) (1,359.3) (1,392.5) (1,417.4) (1,442.0) (1,467.0) (1,495.5) (1,518.4) 
รายได้อื่น ๆ 3.3 1.2 7.7 11.1 7.3 7.7 7.9 8.0 8.2 8.3 8.5 8.6 
EBITDA 89.1 125.0 177.7 235.1 260.7 292.8 300.0 305.3 310.6 316.0 322.1 327.1 
EBITDA Margin 7.1% 9.1% 12.2% 15.1% 15.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 16.9% 

ที่มา: งบการเงินของ NHH และการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

จากสมมติฐานการประมาณการรายได้และต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาถึงแนวโน้มอุตสาหรกรรมการท่องเที่ย วใน
สหภาพยุโรปที่เติบโตในช่วง 3 ปีย้อนหลังซึ่งจะส่งผลถึงการประมาณการของรายได้ในอนาคต โดยกําหนดสมมติฐานในระหว่างปี 2561 – 2562  NHH จะ
ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสหภาพยุโรป ซึ่งจากการประมาณของที่ปรึกษาทางการเงินพบว่า EBITDA ระหว่างปี 
2561 – 2563 อยู่ในแนวโน้มใกล้เคียงกันจากที่ NHH ประมาณการในปี 2561 ที่ 260.0 ล้านยูโร ในปี 2562 ที่ 290.0 ล้านยูโร และในปี 2563 ที่ 300.0 
ล้านยูโร อ้างอิงจากรายงาน Investor Day 2560 โดยจากผลการดําเนินงานในอดีตพบว่าการประมาณการของ NHH ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมและไม่มีความผัน
ผวน   

ทั้งนี้ระหว่างปี 2563 – 2568 NHH จะเติบโตตามอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายของสหภาพยุโรปเป็นหลัก เพื่อเป็นการประมาณการในเชิงอนุรักษ์นิยมซึ่งไม่ได้
คํานึงถึงแต่ช่วงเติบโตของอุตหกรรมท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว สังเกตได้ว่าการประมาณเงินลงทุนในช่วง ปี 2563 – 2568 จะไม่มีเงินลงทุนสําหรับการขยาย
โรงแรมหรือการปรับภาพลักษณ์ทางการตลาดอย่างเป็นนัยสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการรายได้ที่เติบโตตามอัตราเงินเฟ้อปกติ  
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10) อัตราคิดลด 

ในการกําหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ  ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของเงินทุนของ NHH (Weighted Average Cost of Capital - 
WACC) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity - “Ke”) กับ อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม (Cost 
of Debt - “Kd”) ปรับด้วยผลประโยชน์ทางภาษีจากการจ่ายดอกเบี้ย ถ่วงน้ําหนักด้วยสัดส่วนของส่วนผู้ถือหุ้น 
(“We”) และหนี้ (“Wd”) โดยมีสูตรการคํานวณดังต่อไปนี้ 

ตารางคํานวณ WACC 
รายละเอียด การคํานวณ 

WACC = Ke x We + Kd x (1-t) x Wd 
 = (9.9% x 63.9%) + [3.8% x (1 – 25.0%) x 36.1%]  
 = 7.3%  

(ซึ่งอยู่ในช่วงอัตราคิดลดของบริษัทท่ีใช้สําหรับการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์) 
Ke อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อย 9.9 อ้างอิงจากตารางคํานวณ Ke ที่จะกล่าวถัดไป 
Kd   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยในอนาคตของ NHH โดยอ้างอิงจากรายงานผลการดําเนินงาน Q1 

2018 ของ NHH เท่ากับร้อยละ 3.8 
T ภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศสเปนซึ่งกําหนดให้เท่ากับร้อยละ 25.00 
We1/ คํานวณจากโครงสร้างทุนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดยีวกันหรอืใกล้เคียงกับ NHH2/ ส่วน

ของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 63.9 
Wd1/ คํานวณจากโครงสร้างทุนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ NHH2/ โดย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 36.1 
หมายเหตุ: 1/ เนื่องจากการเข้าทํารายการเป็นการเข้าลงทุนใน NHH นโยบายโครงสร้างเงินทุนของ NHH อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงขึ้นอยู่

กับนโยบายบริษัทฯ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเลือกใช้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทเทียบเคียงที่อยู่ในอุตสาหกรรมโรงแรม
และเน้นการให้บริการในทวีปยุโรป 
2/ บริษัทเทียบเคียงประกอบด้วย 1) Accor Hotels Group 2) Meliá Hotels International 3) Millennium & Copthorne 
Hotels 4) Scandic Hotels Group 

ตารางคํานวณ Ke 
รายละเอียด การคํานวณ 

Ke = Rf + β x (Market Risk Premium) 
 = 2.1% + [1.07 x (7.3%)]  
 = 9.9% 
Risk Free Rate (Rf) อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 10 ปี เฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง ณ 

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.1 เนื่องมาจากระยะเวลา 10 ปีเป็นระยะเวลาที่
เหมาะสมที่จะสะท้อนถึงผลตอบแทนท่ีเหมาะสมทางทฤษฎี ในพันธบัตรรัฐบาลและระยะเวลา
เฉลี่ย 5 ปีครอบคลุมถึงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลในอดีต 

Market Risk 
Premium 

อ้างอิงข้อมูลประมาณการ Spain Risk Premium ของ Damodaran (NYU) ณ วันที่  1 
มกราคม 2561 เท่ากับร้อยละ 7.3  (ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาด 
MAD 10 ปี ย้อนหลังเท่ากับติดลบร้อยละ 4.0 เนื่องจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
ของประเทศสเปนในช่วงปี 2552) 



รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์                                              บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 

   65 | หน้า 

 

รายละเอียด การคํานวณ 

Leverage Beta (β) 
เท่ากับ 1.07 

คํานวณจาก Adjusted beta ของ NHH เท่ากับ 1.15 อ้างอิงจากอ้างอิงจาก Capital IQ และ 
Factset และนํามา Unleverage Beta ตามโครงสร้างเงินทุนของ NHH ที่ D/E เท่ากับ 0.62 
ตามงบการเงิน ณ 31 มีนาคม 2561 และนําไปคํานวณโดยใช้ค่ามัธยฐานโครงสร้างเงินทุนของ
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ1/ NHH ซึ่งเท่ากับ 0.56  

หมายเหตุ : 1/บริษั ท เที ยบ เคียงประกอบด้วย  1) Accor Hotels Group 2) Meliá Hotels International 3) Millennium & 
Copthorne Hotels 4) Scandic Hotels Group 
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11) มูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณกระแสเงินสดอิสระของ NHH โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตารางสรุปประมาณการกระแสเงินสดสุทธิของ NHH ปี 2561 – 2568 

 ไตรมาสที่ 1 ปี ปี ป ี ปี ป ี ปี ปี 
หน่วย: ล้านยโูร 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน:         

EBIT 121.3  160.8  159.6  156.4  153.0  149.5  146.6  142.4  

ภาษีเงินได้ (30.3) (40.2) (39.9) (39.1) (38.2) (37.4) (36.7) (35.6) 

ค่าเส่ือมราคา 92.1  132.0  140.4  148.9  157.6  166.5  175.5  184.7  

เงินลงทุน (147.7) (163.7) (97.7) (99.4) (101.2) (102.9) (104.9) (106.5) 

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุน
หมุนเวียน 

(29.5) 1.1  2.1  1.8  1.1  1.3  1.6  1.4  

กระแสเงินสดสทุธ ิ 5.9  89.9  164.4  168.6  172.3  177.0  182.2  186.3  

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
สุทธิที่อัตราคิดลดร้อยละ 7.3 

5.8  82.3  140.2  133.9  127.5  122.0  117.1  111.5  

มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)        3,564.4 

มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าสดุท้าย 
ที่อัตราคิดลดร้อยละ 7.3 

       2,132.6 

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

โดยมูลค่าสุดท้ายคือมูลค่ากระแสเงินสดภายหลังจากระยะเวลาประมาณการ โดยมีสูตรคํานวณ ดังต่อไปนี้ 
ตาราง การคํานวณมลูค่าสุดท้าย 

มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) = (FCFF x (1+G)) / (WACC – G) = 3,564.4 

FCFF = มูลค่ากระแสเงินสดในปีสุดท้ายที่ประมาณการมีค่าเท่ากับ 186.3 ล้านยูโร 

G 
อัตราการเติบโตระยะยาว  
(Terminal Growth Rate) 

= 
อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดต่อปี อย่างต่อเนื่องไปตลอด (Going Concern Basic) 
กําหนดให้เท่ากับร้อยละ 2.0 ต่อปี อ้างอิงการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในอนาคตของประเทศ
สเปน ณ ปี 2568 ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) 

WACC = อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของเงินลงทุน เท่ากับร้อยละ 7.3 
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ตารางมูลค่าหุ้น NHH 

หน่วย: ล้านยูโร วันที่ 31 มีนาคม 2561 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ NHH ตั้งแต่ปี 2561 – 2568 840.4 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ NHH ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป1/ 2,244.1 

มูลค่ากิจการของ NHH (Enterprise Value) 2,973.0 

บวก: เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 227.0 

หัก: ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 มีนาคม 25612/ (484.5) 

หัก: เงินปันผล3/ 39.2 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม ณ วันที ่31 มีนาคม 2561 (43.3) 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value)  2,633.1 

จํานวนหุ้นรวมหุ้นที่แปลงสภาพ (fully diluted shares)   392.2 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity Value) ต่อหุ้น 6.71 

หมายเหตุ: 1/ อัตราการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดต่อปี อย่างต่อเนื่องไปตลอด (Going Concern Basic) กําหนดให้เท่ากับร้อยละ 2.00 ต่อปี อ้างอิง
อัตราเงินเฟ้อของประเทศสเปน 
2/ อย่างไรก็ตามภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจะไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกิดขึ้นในปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับจํานวนหุ้นภายหลังแปลง
สภาพที่ 392,180,243 หุ้น 
3/ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 NHH ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.1 ยูโร รวม
เป็นเงินทั้งหมด 39,218,024.03 ยูโร 

12) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตระยะยาว 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของ (1) อัตราคิดลด 
(Discount Rate) และ (2) อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) ของกระแสเงินสดตั้งแต่ปี 2568 
เป็นต้นไป โดยเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 5.0 ในทั้งสองปัจจัยดังกล่าว อันสามารถสรุปสมมติฐานได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางสมมติฐานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลค่าหุ้นของ NHH ด้วยวิธ ีDCF 

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง ช่วงเปลี่ยนแปลง 

ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (WACC) +/- 5.0% (WACC เท่ากับ 7.0 – 7.7%) 

อัตราการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate) +/- 5.0% (Terminal Growth เท่ากับ 1.9 – 2.1%) 

  ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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จากสมมติฐานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าว จะได้ผลสรุปการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าต่อหุ้น NHH 
โดยสรุปดังนี้ 

ตารางผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลคา่หุ้นของ NHH ด้วยวิธี DCF 

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง 
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถว่งน้ําหนัก 

-5.00% -2.50% กรณีฐาน +2.50% +5.00% 

อัต
รา

กา
รเต

ิบโ
ต 

ระ
ยะ

ยา
ว 

-5.00% 7.17 6.88 6.61 6.36 6.12 
-2.50% 7.23 6.94 6.66 6.40 6.16 
กรณีฐาน 7.29 6.99 6.71 6.45 6.21 
+2.50% 7.36 7.05 6.77 6.50 6.26 
+5.00% 7.42 7.11 6.82 6.55 6.30 

   ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ราคาหุ้นที่คํานวณได้อยู่
ระหว่าง 6.12 – 7.42 ยูโรต่อหุ้น ซึ่งพบว่าราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในช่วงราคาประเมินดังกล่าว โดย
ราคาหุ้นต่ําสุดต่ํากว่าและราคาหุ้นสูงสุดสูงกว่าราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ยสูงสุดที่ 6.26 ยูโรต่อหุ้น เท่ากับ 0.14 ยู
โรต่อหุ้น และ 1.16 ยูโรต่อหุ้น ตามลําดับหรือต่ํากว่าและสูงกว่าในอัตราร้อยละ 2.2 และ 18.5  ของราคาการเข้าทํา
รายการเฉลี่ยสูงสุด ตามลําดับ 

วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเป็นวิธีที่สะท้อนแผนการดําเนินธุรกิจ ความสามารถในการทํากํา ไร และ
แนวโน้มการ เติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการประมาณการมาจากรายได้และรายจ่าย
ของ NHH รวมทั้ง NHH เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แมดริด และ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี นัก
ลงทุนรวมทั้งบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลบริษัทได้อย่างทั่วถึง เพื่อประกอบการประเมินราคาที่
เหมาะสม ทําให้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง 
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3.4.8 มูลค่าประมาณการโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Research Analysts Consensus) 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้รวมรวบประมาณการมูลค่าหุ้น NHH จากบทวิเคราะห์ที่ออกระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 
2561 ถึง 19 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นการประเมินมูลค่าหุ้นของ NHH ในช่วงเวลาใกล้การประกาศเข้าทํารายการ 
พบว่าราคาประเมินอยู่ระหว่าง 5.70 ยูโรต่อหุ้น ถึง 8.60 ยูโรต่อหุ้น  

ตารางสรุปจากบทวเิคราะห ์

ลําดับ วันที่ 
มูลค่ายุติธรรม 
(ยูโรต่อหุ้น) 

บริษัทที่ออกบทวิเคราะห ์ หมายเหต ุ

1 19 มิถุนายน 2561 6.88 AlphaValue - 
2 13 มิถุนายน 2561 8.60 Banco BPI, S.A. - 
3 6 มิถุนายน 2561 7.08 Societe Generale Cross Asset Research - 
4 6 มิถุนายน 2561 6.70 ODDO BHF Corporate & Markets - 
5 22 พฤษภาคม 2561 7.20 Raymond James Euro Equities - 
6 10 พฤษภาคม 2561 6.32 Mirabaud Securities LLP - 
7 24 เมษายน 2561 6.36 Bankinter Securities Sociedad de Valores S.A มิได้ระบุ 
8 13 มีนาคม 2561 7.00 Kepler Cheuvreux ยังไม่รวม Fully diluted share 
9 1 มีนาคม 2561 5.70 InterMoney Valores, S.V. มิได้ระบุ 

10 28 กุมภาพันธ์ 2561 7.20 Bank of America Merrill Lynch 
การคาดการณ์ Fully diluted 
share ไม่ตรงกับจํานวนจริง 

11 28 กุมภาพันธ์ 2561 6.10 Deutsche Bank มิได้ระบุ 

12 25 มกราคม 2561 6.80 Sabadell 
การคาดการณ์มูลค่าเงินปันผล 

ไม่ตรงกับมูลค่าจริง 
ราคาเฉลีย่ 6.83 

 
 

มัธยฐาน 6.84 
 

 
สูงสุด 8.60 

 
 

ต่ําสุด 5.70 
 

 

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าราคาหุ้นที่ประเมินได้อยู่ระหว่าง 5.70 – 8.60 ยูโรต่อหุ้น ซึ่งพบว่าราคาการเข้าทํา
รายการเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในช่วงราคาประเมินดังกล่าว โดยราคาหุ้นต่ําสุดต่ํากว่าและราคาหุ้นสูงสุดสูงกว่าราคาการเข้า
ทํารายการเฉลี่ยสูงสุดที่ 6.26 ยูโรต่อหุ้น เท่ากับ 0.56 ยูโรต่อหุ้น และ 2.34 ยูโรต่อหุ้น ตามลําดับหรือต่ํากว่าและสูง
กว่าในอัตราร้อยละ 8.9 และ 37.4  ของราคาการเข้าทํารายการเฉลี่ยสูงสุด ตามลําดับ อย่างไรก็ตามการประมาณ
การโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Research Analysts Consensus) หลายบริษัท ยังไม่ได้คํานึงถึงปัจจัยการจ่ายปัน
ผลของ NHH รวมทั้งการแปลงสภาพหุ้นกู้ในอนาคต ดังนั้นราคาหุ้นที่ได้จากวิธีการดังกล่าว อาจไม่เหมาะสมเพียง
พอที่จะสะท้อนมูลค่าของ NHH 
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3.4.9 สรุปการประเมินมูลค่าหุ้นของ NHH 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทําการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ตามวิธีต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว โดยสามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 

ตารางสรุปผลการประเมินมลูค่าหุ้นของ NHH 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าหุ้น 
(ยูโร/หุ้น) 

รายละเอียด 

1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี 3.37 

วิธีมูลค่าทางบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไม่ได้สะท้อนมูลค่า
ตลาดของสินทรัพย์บางรายการและเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใช้
อ้างอิง อีกทั้งไม่ได้สะท้อนถึง ความสามารถในการนําสินทรัพย์เหล่านั้นไปทํากําไรในอนาคต
ของธุรกิจของ NHH ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

2. วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้น
ตามบัญชี 

3.27 

วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใกล้เคียงปัจจุบันมากกว่าวิธี
มูลค่าหุ้นตามบัญชีรวมทั้งได้คํานึงถึงเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใช้
อ้างอิง อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ไม่ได้คํานึงถึง ความสามารถในการทํากําไรในอนาคต และไม่ได้
คํานึงถึงแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัจจัย ภายนอกอื่น ๆ ที่
อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

3. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคา
ตลาด 

5.52 – 6.54 

วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดเป็นวิธีสะท้อนราคาของหลักทรัพย์โดยอ้างอิงจากราคาซ้ือขาย
ของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอดีตที่ผ่านมา หากสภาวะการซ้ือขายหลักทรัพย์อยู่ใน
สภาวะปกตินักลงทุนสามารถซ้ือ และ/หรือขายหลักทรัพย์ได้ในราคาและปริมาณได้ตามที่
ต้องการของผู้ที่ต้องการจะซ้ือ และผู้ที่ต้องการจะขาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวิธีราคาตลาด
จะสะท้อนความต้องการของผู้ซ้ือและผู้ขายโดยไม่จําเป็นต้องเท่ากับมูลค่าที่เหมาะสมของ
หลักทรัพย์นั้น และไม่สะท้อนถึงผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ ดังนั้นวิธีมูลค่าตาม
ราคาตลาดจึงอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

4.1 วิธีอัตราส่วน P/BV 4.92 – 5.52 

วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง โดย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนดังกล่าวของบริษัทจดทะเบียนที่ใช้อ้างอิง 
เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การประเมินมูลค่ากิจการด้วยมูลค่าทางบัญชีไม่
เหมาะสม ไม่ได้สะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์บางรายการและเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้น
ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใช้อ้างอิง รวมทั้งไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถในการนํา
สินทรัพย์เหล่านั้นไปทํากําไรในอนาคตของธุรกิจของ NHH ดังนั้น วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
มูลค่าตามบัญชีจึงไม่เหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

4.2 วิธีอัตราส่วน P/E 4.16 – 4.67 

วิธีอัตราส่วนราคาตลาดเฉลี่ยต่อกําไรต่อหุ้น เป็นการประเมินโดยพิจารณาอ้างอิงจากกําไร
สุทธิต่อหุ้น ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุด คูณกับค่ามัธยฐานของอัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไร
สุทธิ (P/E) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีดังกล่าวไม่ได้คํานึงถึงความแตกต่าง
ของแต่ละบริษัท อาทิ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างเงินทุน ทําให้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้
อาจจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

4.3 วิธีอัตราสว่น 
EV/EBITDA 

6.17 - 6.33 

วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกําไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่ าย ภาษีเงินได้ ค่า
เส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจําหน่าย คูณด้วย EBITDA ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุด ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีดังกล่าวไม่ได้คํานึงถึงถึงโครงสร้างเงินทุน และการบันทึก
บัญชีของแต่ละบริษัท ทําให้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้อาจจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ
โครงการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

5. วิธี เปรียบเที ยบกับ
ธุรกรรมที่ใกล้เคียง 

6.40 

วิธีการเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน เป็นวิธีการประเมินที่สะท้อนความสามารถใน
การสร้างกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ซ่ึงหักด้วยผลกระทบจากโครงสร้างเงินทุนของ
กิจการที่แตกต่างกันออก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้
มีความผันผวนของหลายปัจจัย เช่น ขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเป็น
วิธีที่อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ามีความคลาดเคลื่อน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่
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วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าหุ้น 
(ยูโร/หุ้น) 

รายละเอียด 

เลือกใช้วิธีน้ี 

6. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของกระแสเงินสด 

6.12 – 7.42 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิโดยมูลค่ากิจการของ NHH ที่ได้จากการประเมินเท่ากับ 
6.12 – 7.42 ยูโรต่อหุ้น ซ่ึงวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเป็นวิธีที่สะท้อนแผนการ
ดําเนินธุรกิจ ความสามารถในการทํากําไร และแนวโน้มการ เติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผู้
ถือหุ้นในอนาคต ซ่ึงเป็นการประมาณการมาจากรายได้และรายจ่ายของ NHH ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เห็นว่าสมเหตุสมผล ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีน้ีเป็นวีธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่า NHH 

7. วิธีประมาณการโดย
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

5.70 – 8.60 

มูลค่าการประมาณโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นวิธีเปรียบเทียบมูลค่าภายใต้สมมติฐานที่
แต่ละนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ประมาณการอย่างไรก็ตามการประมาณการโดยนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ (Research Analysts Consensus) หลายบริษัท ยังไม่ได้คํานึงถึงปัจจัยการจ่าย
ปันผลของ NHH รวมทั้งการแปลงสภาพหุ้นกู้ในอนาคต ดังนั้นราคาหุ้นที่ได้จากวิธีการ
ดังกล่าว อาจไม่เหมาะสมเพียงพอที่จะสะท้อนมูลค่าของ NHH ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จึงไม่เลือกใช้วิธีน้ี 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีท่ีเหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าหุ้นของ NHH คือ วิธีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของกระแสเงินสด (DCF) เนื่องจากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดสะท้อนถึงความสามารถในการสร้าง
กระแสเงินสดในอนาคตของ NHH โดยได้รวมถึงประมาณการรายได้ และค่าใช้จ่ายที่ NHH จะได้รับรู้ในอนาคต ทั้งนี้ 
NHH เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แมดริด และ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี นักลงทุนรวมทั้ง
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลบริษัทได้อย่างทั่วถึง เพื่อประกอบการประเมินราคาที่เหมาะสม 
นอกเหนือจากนี้ ข้อมูลสารสนเทศที่ NHH จัดทําขึ้นเพื่อแจ้งข่าวสารให้แก่นักลงทุน อาทิ ข่าวสารความคืบหน้า การ
ประกาศผลประกอบการ นโยบาย กลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจในอนาคต รวมทั้งประมาณการรายได้ในอนาคต ซึ่งที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตรวจสอบการประมาณการรายได้ของ NHH ในอดีต พบว่า NHH ประมาณการรายได้ใน
อนาคตค่อนข้างคงที่และสมเหตุสมผล ดังนั้นข้อมูลสารสนเทศที่ NHH จัดทําขึ้น จึงค่อนข้างหน้าเชื่อถือ ส่งผลให้วิธี
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เป็นวิธีประเมินมูลค่าหุ้นของ NHH ที่เหมาะสมที่สุด โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเห็นว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น NHH เท่ากับ 6.12 – 7.42 ยูโรต่อหุ้น  

ตารางสรุปผลการประเมินมลูค่าหุ้นของ NHH 
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4. สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 มีมติ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการลงทุนในหุ้นในบริษัทเป้าหมายด้วย 1) การเข้าทํารายการเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด NHH จํานวนไม่เกิน 
242,297,204 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8 ของทุนทั้งหมด ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 6.40 ยูโร และ 2) การเข้าทํารายการซื้อ
หุ้นจากผู้ขาย จํานวน 32,937,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของทุนทั้งหมด ในราคาซื้อขายหุ้นละ 6.10 ยูโร ภายใต้
เงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน 

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 NHH ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 
0.1 ยูโร รวมเป็นเงินทั้งหมด 39,218,024.03 ยูโร ส่งผลให้ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ NH ของบริษัทฯ ลดลง 0.10 ยูโร 
จาก 6.40 ยูโรต่อหุ้นเป็น 6.30 ยูโรต่อหุ้น และ ราคาซื้อหุ้น NH ลดลง 0.1 ยูโร จาก 6.10 ยูโรต่อหุ้น 6.00 ยูโรต่อหุ้น  

ทั้งนี้ราคาเฉลี่ยการเข้าทํารายการจะขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ตอบรับคําเสนอซื้อ ซึ่งท่ีปรึกษาทางการเงินจะพิจารณาราคาเฉลี่ย
การเข้าทํารายการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ NHH  ทุกรายตอบรับคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะทําให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นของ 
NHH เป็นจํานวนไม่เกิน 275,235,200 หุ้น (242,297,204 หุ้น+ 32,937,996 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 70.2 (ร้อยละ 61.8 + 
ร้อยละ 8.4)  ของทุนทั้งหมด (fully diluted basis) ของ NHH ด้วยราคาเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 6.26 ยูโรต่อหุ้น (หรือ
ประมาณ 236.6 บาท) รวมเป็นเงิน 1,724.1 ล้านยูโร (หรือประมาณ 65,133.9 ล้านบาท) ในขณะที่หากไม่มีผู้ใดตอบ
รับคําเสนอซื้อ จะทําให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นของ NHH ด้วยราคาต่ําสุดที่ 6.00 ยูโรต่อหุ้น (หรือประมาณ 226.7 บาท) 
รวมเป็นเงิน 197.6 ล้านยูโร (หรือประมาณ 7,466.1 ล้านบาท)  

ทั้งนี้ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แมดริดกําหนดให้ผู้ที่ครอบครองหลักทรัพย์เกินร้อยละ 30.0 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด ต้องทําคําเสนอซื้อที่ซื้อรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดที่มีผู้มาเสนอขาย (mandatory tender offer) 
ดังนัน้เงื่อนไขการเข้าทํารายการซื้อหุ้นและรายการเสนอซื้อจะสําเร็จได้ จําเป็นต้องได้รับการอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย  โดยกําหนดวันประชุมใน
วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์  

ในการพิจารณาความเหมาะสมของการเข้าทํารายการในครั้งนี้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จํากัด ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการเข้าทํารายการ วิเคราะห์ความสามารถในการดําเนินงานโดยพิจารณา
ข้อมูลของ NHH ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การติดตามข้อมูลสารสนเทศของ NHH ที่
เกี่ยวกับนโยบายในการดําเนินงานในปัจจุบันและอนาคต และการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะของธุรกิจ
การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อทําการวิเคราะห์ข้อดี - ข้อเสียของการเข้าทํารายการ ซึ่งสรุปได้ว่าการทํารายกา
ดังกล่าวจะทําให้บริษัทฯ สามารถสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต และยังสามารถเพิม่
ศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันจากความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และ NHH ซึ่งการทํารายการ 1) การเข้าทํา
รายการเสนอซื้อหุ้นท้ังหมด NHH และ 2) การเข้าทํารายการซื้อหุ้น ในครั้งนี้ จึงถือเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล 

สําหรับด้านราคา ที่ปรึกษาการทางเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาการเข้าทํารายการจะขึ้นอยู่กับจํานวนของผู้ตอบรับคํา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ NHH ของบริษัทฯ โดยราคาการเข้าทํารายการอยู่ระหว่าง 6.00 - 6.26 ยูโรต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 
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197.6 - 1,727.1 ล้านยูโร (หรือประมาณ 7,466.1 - 65,133.9 ล้านบาท) มีความเหมาะสมในด้านราคา เนื่องจากราคา
เฉลี่ยสูงสุดดังกล่าวถือเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสมที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินไว้ โดยช่วงราคาที่
เหมาะสมเท่ากับ 6.12 – 7.42 ยูโรต่อหุ้น  

แผนภูมิราคาทีช่่วงราคาที่เหมาะสมเทยีบกับราคาการเข้าทํารายการ 

 

ดังนั้นที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นว่าการทํารายการ 1) การเข้าทํารายการเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด NHH และ 2) การ

เข้าทํารายการซื้อหุ้น เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทํารายการดังกล่าว ทั้งนี้ราคาที่ที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินไว้ข้างต้นเป็นการประมาณผลประกอบการในอนาคตของ NHH โดยยังมิได้คํานึงถึง

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าทํารายการโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ (Synergies) และประโยชน์จากการประหยัด

ของขนาด (Economies of scale) โดยหากพิจารณามูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ (Synergies) ระหว่างบริษัทฯ และ NHH 

เท่ากับ 1.80 ยูโรต่อหุ้น จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ NHH กรณีฐานท่ีเท่ากับ 6.71 ยูโรต่อหุ้น จึงทําให้มูลค่าของ 

NHH เมื่อรวม Synergy เท่ากับ 8.51 ยูโรต่อหุ้น โดยการคํานวณ Synergy ซึ่งรายละเอียดปรากฏในภาคผนวกหวัข้อ 5.5 

ในการพิจารณาการทําเข้าทํารายการ ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาข้อมูล ความเห็น และรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดทํา

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทําประมาณการทางการเงิน

กําหนดขึ้นจากข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนที่เกิดขึ้นจริงในอดีตย้อนหลัง 4 ปี (ปี 2557 - 2560) และผล รวมทั้ง

นโยบายการดําเนินธุรกิจอีก 8 ปีข้างหน้า (ปี 2561 – 2568) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกรณีที่มีผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงสมมติฐานหลกั เช่น อัตราคิดลดกระแสเงินสด เป็นต้น รวมถึงควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการเข้าลงทุน

ในครั้งนี้ประกอบการพิจารณาด้วย อย่างไรก็ตาม การตัดสินในอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทํารายการในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ดุลพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญ 
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5.  ภาคผนวก 

5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ NHH  

NHH เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แมดริด ซึ่งเป็นเจ้าของและดําเนินธุรกิจโรงแรมจํานวน 382 แห่งใน
ประเทศแถบยุโรป ครอบคลุม 30 ประเทศ ภายใต้โรงแรมระดับสี่ดาวแบรนด์ NH และระดับห้าดาว แบรนด์ NH 
Collection และมีรายได้จากการดําเนินธุรกิจไปในประเทศแถบยุโรปเป็นหลัก โดยมีข้อมูลโดยสังเขปดังนี้ 

ชื่อบริษัท NH Hotel Group SA (“NHH” หรือ “บริษัทเป้าหมาย”) 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ เมืองแมดริด ประเทศสเปน 

ประเภทธุรกิจ โรงแรมและสันทนาการ 

วันที่จัดตั้ง ปี 2521 

เว็ปไซต์ www.nh-hotels.com 

ทุนทั้งหมด (fully 
diluted basis) 

784,360,486 ยูโรแบ่งออกเป็น 392,180,243 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 ยูโร  

รวมส่วนที่เกิดจากหุ้นกู้แปลงสภาพ ซ่ึงในปัจจุบันหุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพได้ได้ถูกแปลงสภาพและ NHH ได้

ออกหุ้นจดทะเบียนใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว 

กรรมการ  ชื่อ ตําแหน่ง ตัวแทนจาก 

1 Alfredo Fernández Agras ประธานกรรมการ Oceanwood Capital Management LLP 

2 Ramón Aragonés Marín กรรมการผู้จัดการ Executive CEO 

3 José Antonio Castro Sousa รองประธานกรรมการ Grupo Inversor Hesperia, S.A. 

4 Stephen Andrew Chojnacki กรรมการ Minor International PLC. 

5 William Ellwood Heinecke กรรมการ Minor International PLC. 

6 Dillip Rajakarier กรรมการ Minor International PLC. 

7 Jordi Ferrer Graupera กรรมการ Grupo Inversor Hesperia, S.A 

8 
José María Cantero de Montes-
Jovellar 

กรรมการ กรรมการอิสระ 

9 María Grecna กรรมการ กรรมการอิสระ 

10 Paul Daniel Johnson กรรมการ กรรมการอิสระ 

11 Fernando Lacadena Azpeitia กรรมการ กรรมการอิสระ 

12 José María Sagardoy Llonis กรรมการ กรรมการอิสระ 
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5.1.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ NHH 

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ ่5 อันดบัแรก ณ วันที ่4 มิถุนายน 2561 

 ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 

1 HNA Group  25.2 

2 MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 9.5 

3 Oceanwood Capital Management LLP  9.5 

4 Hesperia Group 8.3 

5 ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ถือหุ้นไม่เกินกวา่ร้อยละ 3.0 ของหุ้นทั้งหมดของ NH Hotel Group SA. 47.5 

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 
 

จากนั้นเมื่อวันที่  4 มิถุนายน 2561 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่  6/2561 มีมติอนุมัติ ให้  MHG 
Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่ งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ  เข้ าซื้อหุ้ น ใน  NHH จํานวน 
65,850,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.8 ของทุนทั้งหมด (fully diluted basis) ซึ่งได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ 
Tangla Spain, S.L.U. ในวันที่  5 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้  คาดว่าการเข้าทํารายการจะเสร็จสมบูรณ์ ภายใน 15 
มิถุนายน 2561  

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd. เข้าซื้อหุ้นใน NHH เพิ่มเติมเป็น
จํานวน 14,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.6 ของทุนทั้งหมด (fully diluted basis) ของ NHH จาก Oceanwood 
Capital Management LLP ส่งผลใหบ้ริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน NHH รวมเท่ากับร้อยละ 29.8  

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ ่5 อันดบัแรก ณ วันที ่10 กรกฎาคม 2561 
 ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 

1 MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 29.8 

2 HNA Group  8.4 

3 Hesperia Group 8.1 

4 Oceanwood Capital Management LLP  5.3 

5 ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ถือหุ้นไม่เกินกวา่ร้อยละ 3.0 ของหุ้นทั้งหมดของ NH Hotel Group SA. 48.4 

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
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5.1.2 ภาพรวมธุรกิจ 

 NHH ดําเนินธุรกิจโรงแรมจํานวน 382 แห่ง รวม 59,487 ห้อง ครอบคลุม 30 ประเทศ ทั่วโลกซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น 6 หน่วยธุรกิจหลักตามภูมิภาคได้ดังนี้ 

 

 สเปน อิตาล ี ยุโรปกลาง เบเนลักซ ์ อเมริกา รวม 

จํานวนโรงแรม 135 50 76 55 66 382 

จํานวนห้อง 16,880 7,764 13,492 10,003 11,348 59,487 

ที่มา: Sales & Result 2017 และ Q1 2018 ของ NHH  
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ซึ่งในปัจจุบัน NHH มีเครือโรงแรมที่เจาะกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงภายใต้ 4 แบรนด์หลักดังน้ี 

ปี  
    

อ่ืน ๆ  รวม 

ระดับ Upscale/Midscale Upper upscale 
Upper upscale 

(design) 
Upscale - - 

จํานวน
โรงแรม 

289 75 3 8 7 382 

จํานวน
ห้อง 

41,702 11,779 828 2,330 2,848 59,487 

ที่มา: Investor Presentation Q1 2018 ของ NHH 

5.1.3 เหตุการณ์สําคัญขององค์กร 

NHH เป็นหนึ่งในโรงแรมที่มีช่ือเสียงระดับโลกจากการเติบโตด้วยการจัดการทรัพยากรหรือสินทรัพย์ที่มีอยู่ของ
บริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Organic Growth) รวมถึงการเข้าซื้อกิจการโรงแรมเพื่อขยายธุรกิจเพิ่มเติมอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งรายละเอียดเหตุการณ์ที่สําคัญต่อการเติบโตของ NHH มดีังนี ้

 
ที่มา: Investor Presentation Q1 ของ NHH 

5.1.4 โครงสร้างรายได้             

ในอดีตที่ผ่านมาในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ปี 2558 - 2560 NHH มีรายได้หลักมาจากกลุม่ประเทศในยุโรปกลาง โดยมี
มูลค่าเฉลี่ยร้อยละ 27.4 ของรายได้รวมในแตล่ะปี ตามด้วยสเปน เบเนลักซ ์อิตาลี และลาตินอเมริกา ท่ีมีมูลค่าเฉลี่ย
ต่อรายได้รวมร้อยละ 24.8 ร้อยละ 19.6 ร้อยละ 18.5 และร้อยละ 9.6 ตามลําดับ และในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 
NHH มีรายไดร้วมจากทุกภูมิภาคเท่ากับ 338.0 ล้านยูโร
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                แผนภูมิสดัส่วนรายได้จากการขายและใหบ้ริการของ NHH แบง่ตามภูมภิาคและสญัญา 

ที่มา: Investor Presentation Q1 2018 ของ NHH  

 
ตารางโครงสร้างรายไดข้อง NHH ป ี2558 - ไตรมาสที ่1 ปี 2561 

 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ค่าฉลี่ยย้อนหลัง 3 ป ี

 
ล้านยูโร ร้อยละ ล้านยูโร ร้อยละ ล้านยูโร  ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

รายได้จากการขายและให้บริการ         

สเปน 325.5 23.6 361.7 25.0 399.6 25.8  24.8 

อิตาลี 267.0 19.4 266.4 18.4 275.5 17.8  18.5 

เบเนลักซ ์ 263.7 19.2 276.1 19.1 319.5 20.7  19.6 

ยุโรปกลาง 381.8 27.7 406.8 28.1 408.6 26.4  27.4 

ลาตินอเมริกา 138.6 10.1 136.9 9.5 142.9 9.2  9.6 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ  1,376.6  100.0  1,447.9  100.0  1,546.1  100.0  100.0 

ที่มา: ข้อมูลจากงบการเงินของ NHH สําหรับปี 2558 - 2560 และประกาศของ NHH สําหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2561   
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5.1.5 ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทําการ สรุปรายการสําคัญในงบการเงินรวมผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของ 
NHH ซึ่งเป็นงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดย Deloitte, S.L. 

งบกําไรขาดทุนรวม 
ตารางสรุปรายการสําคัญในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จของ NHH ปี 2558 - ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 ไตรมาสที ่1 ปี 2561  

  ล้านยูโร ร้อยละ ล้านยูโร ร้อยละ ล้านยูโร ร้อยละ ล้านยูโร ร้อยละ 

รายได้รวม1/ 1,377.8 100.0 1,455.6 100.0 1,557.2 100.0 339.3 100 

กําไรขั้นต้น 1,310.3 95.1 1,388.7 95.4 1,481.5 95.1 322.3 95.0 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 3.3 0.2 34.12/ 2.3 39.2 2.5 22.2 6.6 

ที่มา: งบการเงินรวมของ NHH ปี 2558 - ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 
หมายเหตุ: 1/รายได้รวมรวมถึงรายได้จากการขายและให้บริการและรายได้อื่น ๆ 
 2/กําไรสุทธิสําหรับงวดเติบโตเพิ่มขึ้นจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมถึงนโยบายการดําเนินธุรกิจของ NHH ที่ลงทุนใน

โรงแรมที่สร้างผลประกอบการที่ดี และยกเลิกสัญญาเช่าสําหรับโรงแรมที่มีผลประกอบการขาดทุน 
 

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

ตารางสรุปรายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงินของ NHH ปี 2558 - ไตรมาสที่ 1 ป ี2561 

ล้านยูโร               31 ธ.ค. 2558               31 ธ.ค. 2559          31 ธ.ค. 2560               31 ม.ีค. 2561 

สินทรัพย์ 2,710.9 2,627.2                     2,471.7 2,549.2 

หนี้สิน  1,584.8  1,471.4 1,319.7  1,368.1 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,126.1  1,155.9 1,152.0   1,181.1 

ที่มา: งบการเงินรวมของ NHH ปี 2558 - ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 
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5.1.6 คําอธิบายฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ NHH 

ผลการดําเนินงาน 

1) รายได้ 

รายได้ของ NHH ประกอบด้วย รายได้จาก สเปน อิตาลี เบเนลักซ์ ยุโรปกลาง และลาตินอเมริกา  โดยระหว่างปี 
2558 - 2560 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,377.8 ล้านยูโร 1,455.6 ล้านยูโร และ 1,557.2 ล้านยูโร ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็น
อัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้รวมต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2558 - 2560 เท่ากับร้อยละ 6.3 อันเนื่องมาจาก 1) 
การเติบโตของยอดขายของโรงแรมที่มีอยู่โดยเฉพาะสเปนและเบเนลักซ์ ประกอบกับ 2) การปรับปรุงโรงแรมใน
เมืองสําคัญให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นส่งผลให้มีจํานวนผู้เข้าพักเพิ่มขึ้น และในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 NHH มีรายได้รวม
ทั้งสิ้น 339.3 ล้านยูโร 

แผนภูมิราคาเฉลี่ยต่อห้องที่ขายได ้(ADR) และอัตราการเข้าพัก (OR) ของ NHH ปี 2558 – 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเฉลี่ยของห้องพักที่ขายได้ของ NHH ระหว่างปี 2558-2560 เท่ากับ 86.6 ยูโรต่อคืน 90.8 ยูโรต่อคืน และ 95.2 
ยูโรต่อคืน ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้รวมต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2558 - 2560 เท่ากับ
ร้อยละ 4.85 อีกทั้ง อัตราการเข้าพักของ NHH ระหว่างปี 2558-2560 เท่ากับร้อยละ 67.6 ร้อยละ 68.4 และ 
ร้อยละ 70.8 ตามลําดับ ซึ่งนับว่าเป็นอัตราการเติบโตของราคาเฉลี่ยห้องพักต่อคืนและอัตราการเข้าพักที่สูงกว่า
คู่แข่งของ NHH เนื่องจากการปรับปรุงคุณภาพโรงแรมที่มีอยู่ และกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อยกระดับแบรนด์  
NHH Collection และในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ราคาเฉลี่ยของห้องพักที่ขายได้ของ NHH เท่ากับ 90.0 ยูโรต่อคืน 
และอัตราการเข้าพักเท่ากับร้อยละ 65.0 
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2) อัตรากําไรขั้นต้น 

ในช่วงระหว่างปี 2558 - 2560 อัตรากําไรขั้นต้นเฉลี่ยมีค่าเท่ากับร้อยละ 95.2 โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นค่อนข้างคงที่
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการหลักเป็นค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามรายได้จากการขายและให้บริการ เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของที่จําเป็นในการดําเนินกิจการโรงแรมจากบุคคลภายนอก เป็นต้น และในไตรมาสที่ 1 ปี 
2561 NHH มีอัตรากําไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 95.0  

แผนภูมิรายได้ กําไรขั้นต้น และอัตรากาํไรขั้นต้น NHH ป ี2558 - ไตรมาสที ่1 ปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจําหน่าย (“EBITDA”) 

EBITDA ระหว่างปี 2558 - 2560 มีค่าเท่ากับ 150.0 ล้านยูโร 181.0 ล้านยูโร และ 233.0 ล้านยูโร คิดเป็นอัตรา 
EBITDA เท่ากับร้อยละ 10.7 ร้อยละ 12.3 และร้อยละ 14.8 ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยของ
EBITDA ต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2558 - 2560 เท่ากับร้อยละ 24.6 โดยมีค่าเฉลี่ยอัตรา EBITDA เท่ากับร้อยละ 
12.6 ของรายได้รวม เนื่องมาจากในปี 2559-2560 NHH มีแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประกอบกับมี
นโยบายควบคุมต้นทุนซึ่งชดเชยกับค่าคอมมิชช่ันพนักงานสูงขึ้นจากการผสานช่องทางการขาย นอกจากนี้ NHH ยัง
มีนโยบายลงทุนเพิ่มในโรงแรมที่มีผลประกอบการดีและยกเลิกสัญญาเช่าสําหรับโรงแรมที่มีผลประกอบการขาดทุน 
และในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 EBITDA และอัตรา EBITDA ของ NHH เท่ากับ 15.7 ล้านยูโร และร้อยละ 4.6 
ตามลําดับ โดยอัตรา EBITDA ที่ลดลงเป็นผลมาจากผลกระทบของฤดูกาล (seasonality effect) ของธุรกิจโรงแรม 

  

ล้านยูโร 

 
% ของรายได้ 
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แผนภูมิ EBITDA ของ NHH ปี 2558 – 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) กําไรสุทธิ  

กําไรสุทธิในระหว่างปี 2558 - 2560 มีค่าเท่ากับ 3.3 ล้านยูโร 34.1 ล้านยูโร และ 39.2 ล้านยูโร คิดเป็นอัตรากําไร
สุทธิเท่ากับร้อยละ 0.2 ร้อยละ 2.3 และร้อยละ 2.5 ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยของกําไรสุทธิต่อปี 
(CAGR) ระหว่างปี 2558 - 2560 เท่ากับร้อยละ 244.4 โดยมีค่าเฉลี่ยอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 1.7 ของ 
รายได้รวม และกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 เท่ากับ 22.2 ล้านยูโร หรือคิดเป็นอัตรากําไรสุทธิเท่ากับ 
ร้อยละ 6.5 

แผนภูมิกําไรสุทธิ และอัตรากําไรสุทธิของ NHH ปี 2558 - ไตรมาสท่ี 1 ป ี2561 

 

ล้านยูโร 

 
% ของรายได้ 

 

ล้านยูโร % ของรายได้ 
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ฐานะทางการเงิน 

1) สินทรัพย์ 

ณ สิ้นปี 2560 สินทรัพย์รวมของ NHH เท่ากับ  2,471.7  ล้านยูโร ลดลงจาก  2,710.9  ล้านยูโร ณ สิ้นปี 2558 
หรือคิดเป็นอัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปีระหว่าง (CAGR) ปี 2558 - 2560 เท่ากับร้อยละ 4.5 โดยการลดลงของ
ทรัพย์สินรวมมีสาเหตุหลักจากการขายอาคาร ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 สินทรัพย์รวมของ NHH มีมูลค่าเท่ากับ 2,549.2 ล้านยูโร ซึ่งส่วนมากประกอบด้วยที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ท่ีมีมูลค่ารวมเท่ากับ 1,573.6 ล้านยูโร  

2) หนี้สิน 

ณ สิ้นปี 2560 หนี้สินรวมของ NHH เท่ากับ 1,319.7 ล้านยูโร ลดลงจาก 1,584.8 ล้านยูโร ณ สิ้นปี 2558 หรือคิด
เป็นอัตราการลดลงเฉลี่ยต่อปีระหว่าง (CAGR) ปี 2558 - 2560 เท่ากับร้อยละ 8.7 โดยการลดลงของหนี้สินรวมมี
สาเหตุหลักจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงินและตราสารหนี้ (Debt Instrument) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 หนี้สินรวมของ NHH เท่ากับ 1,368.1 ล้านยูโร ซึ่งส่วนมากประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากการออกตราสารหนี้  (Debt Instrument) ที่มีมูลค่าเท่ากับ 462.8 ล้านยูโร  

3) ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ สิ้นปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นของ NHH เท่ากับ 1,152.0 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นจาก 1,126.1 ล้านยูโร ณ สิ้นปี 2558 
หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีระหว่าง (CAGR) ปี 2558 - 2560 เท่ากับร้อยละ 1.0 โดยการเพิ่มขึ้นของส่วน
ของผู้ถือหุ้นมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของจากกําไรสะสมจากผลประกอบการของ NHH ในแต่ละละปี และ ณ 
วันท่ี 31 มีนาคม 2561 NHH มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,181.1 ล้านยูโร 
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5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ 

บริษัทฯ เป็นผู้นําในการดําเนินธุรกิจระดับสากล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม 
และธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าแฟช่ัน บริษัทฯ เป็นผู้นําในธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมี
ร้านอาหารกว่า 2,064 สาขา ใน 19 ประเทศ อีกท้ังยังเป็นผู้นําในการดําเนินธุรกิจโรงแรมทั้งในรูปแบบเป็นเจ้าของ
เอง บริหารจัดการ และร่วมลงทุน โดยมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีท ทั้งสิ้น 158 โรงแรม และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ 
อินเตอร์เนช่ันแนล ใน 25 ประเทศ ในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริกา มหาสมุทรอินเดีย ยุโรปและอเมริกา
ใต้ อีกท้ังบริษัทฯ ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ
ให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้นําด้านการจัดจําหน่ายสินค้า
ไลฟ์สไตล์จากต่างประเทศ บริษัทฯ มีธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า ซึ่งผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคตามสัญญาว่าจ้างผลิตซึ่งมี
โรงงานเป็นของตัวเอง โดยมีข้อมูลโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
 

ชื่อบริษัท บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“MINT” หรือ “บริษัทฯ”) 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16, 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110 

ประเภทธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม 

วันที่จัดตั้ง 1 กันยายน 2521 

เว็ปไซต์ www.minorinternational.com 

ทุนจดทะเบยีนที่
ออกจําหน่ายและชาํระแล้ว 

4,618,914,291 บาทแบ่งออกเป็น 4,618,914,291 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

กรรมการ  ชื่อ ตําแหน่ง 

1 นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  
กรรมการสรรหาและกํากบัดูแลกิจการ 

3 นายจรัมพร โชติกเสถียร 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน  
กรรมการสรรหาและกํากบัดูแลกิจการ 

4 นายเอ็ดเวิร์ด คีท ฮูเบนเน็ท กรรมการอิสระ  

5 นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดูแล
กิจการ 

6 นายอานิล ธาดานี ่
กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน  
กรรมการสรรหาและกํากบัดูแลกิจการ 

7 นายธีรพงศ์ จันศิร ิ กรรมการ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

8 นายพอล ชาลีส์ เคนนี ่ กรรมการ 

9 นายเอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย กรรมการ 

10 นายจอห์น สกอ๊ต ไฮเน็ค กรรมการ 
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11 นายนิติ โอสถานุเคราะห ์ กรรมการ 
 

     ที่มา: รายงาน 56-1 ของบริษัทฯ       
  

5.2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

ตารางรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ ่10 อันดับแรก 

 ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จํากัด 15.8 

2 UBS AG Singapore Branch 12.8 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกัด 8.3 

4 นาย นิต ิโอสถานุเคราะห์ 7.9 

5 Credit Suisse AG, Singapore Branch 4.3 

6 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 2.6 

7 นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 2.6 

8 State Street Europe Limited 2.2 

9 Banque Pictet & CIE SA 2.2 

10 สํานักงานประกันสังคม 2.2 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 

5.2.2 ภาพรวมธุรกิจ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าแฟช่ัน 
โดยมีฐานธุรกิจของบริษัทฯ ท่ัวโลกดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: รายงานประจําปี 2560 ของบริษัทฯ       
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ภาพรวมธุรกิจร้านอาหาร 
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.73 ในบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นําด้านการให้บริการด้าน
อาหารหลากหลายรูปแบบ เป็นแบรนด์ที่เป็นผู้นําในตลาดและเป็นท่ีนิยมอย่างกว้างขวางในปัจจุบันและมีผลิตภัณฑ์
ที่มีจุดเด่นที่หลากหลายครอบคลุมทุกประเภท ได้แก่ พิซซ่า เบอร์เกอร์ ไอศกรีมพรีเมี่ยม ซอฟท์ไอศกรีม สเต็ก ซีฟู้ด 
และสลัด กาแฟ ฯลฯ 

แผนภาพธุรกิจร้านอาหารของบริษทัฯ จําแนกตามการลงทุนเองและระบบแฟรนไชส์ในแต่ละภมูิภาคทั่วโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: รายงานประจําป ี2560 ของบริษทัฯ 

ตารางแสดงเครือข่ายร้านอาหารของบริษัทฯ ที่ลงทุนเองและแฟรนไชส ์

ร้าน จํานวนสาขา บริษัทฯ ลงทุนเอง แฟรนไชส์ 
ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ 

The Pizza Company 447 249 2 88 108 
Burger King 93 88 5 - - 

Swensen’s 328 126 13 167 22 
Dairy Queen  447 225 2 220 - 

Sizzler 66 53 13 - - 
The Coffee Club 410 34 27 - 349 

Thai Express 66 7 38 - 21 
Riverside 56 - 56 - - 

BreadTalk 46 46 - - - 
อื่น ๆ  105 38 52 - 17 

รวม 2,064 866 206 475 517 
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ที่มา: รายงานประจําปี 2560 ของบริษัทฯ 
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ภาพรวมธุรกิจโรงแรม  
จากการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีจํานวนห้องพักของโรงแรมทั้งสิ้น 158 โรงแรม 
รวม 20,209 ห้อง ณ 31 ธันวาคม 2560 โดยประกอบด้วยโรงแรมที่บริษัทฯ ลงทุนเอง โรงแรมที่บริษัทฯ ลงทุนผ่าน
บริษัทร่วมทุน โรงแรมที่บริษัทฯ รับจ้างบริหาร และธุรกิจบริหารเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์  

แผนภาพโรงแรมของบริษัทฯ จําแนกตามการลงทุนและรบัจ้างบริหาร ในแต่ละภูมภิาคทั่วโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: รายงานประจําป ี2560 ของบริษทัฯ 
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ตารางแสดงห้องพักจําแนกตามทีบ่ริษทัฯ ลงทุนเองและรบัจ้างบริหาร 

ห้องพักจําแนกตามที่บริษัทฯ ลงทุนเองและรับจา้งบริหาร 

จํานวนหอ้งพัก ไตรมาส 4 ปี 2560 
บริษัทฯ ลงทุนเอง1/ 9,099 
-  ประเทศไทย 2,692 
-  ต่างประเทศ 6,407 
รับจ้างบริหาร 11,110 
-  ประเทศไทย 1,695 
-  ต่างประเทศ 9,415 
รวมห้องพัก 20,209 

 หมายเหต:ุ 1/จํานวนห้องพกัที่บริษัทฯ ลงทุนเองรวมโรงแรมที่บริษัทฯ ร่วมลงทุน 

ตารางแสดงห้องพักจําแนกตามการลงทุน 

ห้องพักจําแนกตามการลงทุน 

จํานวนหอ้งพัก ไตรมาส 4 ปี 2560 
ลงทุนเอง 7,039 
ร่วมทุน 2,060 
รับจ้างบริหาร 4,692 
MLR1/ 6,418 
รวมห้องพัก 20,209 

 หมายเหต:ุ 1/การบริหารโรงแรมภายใต้สิทธิบริหารจัดการห้องชุด (Management Letting Rights) ในประเทศ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์
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ที่มา: รายงานประจําปี 2560 ของบริษัทฯ 
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ที่มา: รายงานประจําปี 2560 ของบริษัทฯ 
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ภาพรวมธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าแฟช่ัน 
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.92 ในบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (รวมส่วนที่ถือหุ้นโดย MFG ร้อยละ 
8.35) ซึ่งเป็นผู้นําในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจําหน่ายสินค้าซึ่งนําเข้ามาจากต่างประเทศและรับผลิตสินค้า
อุปโภคบริโภค อันรวมถึง การจัดจําหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม กระเป๋า และรองเท้า การจัดจําหน่าย
สินค้าเครื่องใช้ในบ้านและเครื่องครัว การจัดจําหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ทางการศึกษา และการรับผลิตสินค้าอุปโภค 

 

 
ที่มา: รายงานประจําปี 2560 ของบริษัทฯ 
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ที่มา: รายงานประจําปี 2560 ของบริษัทฯ 

5.2.3 โครงสร้างรายได้ 

ในอดีตที่ผ่านมาในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ปี 2558 - 2560 บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่
เกี่ยวข้องโดยมีมูลค่าเฉลี่ยร้อยละ 47.4 ของรายได้รวมในแต่ละปี ตามด้วยธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจจัด
จําหน่ายและผลิตสินค้าและธุรกิจจัดจําหน่ายและผลิตสินค้า ที่มีมูลค่าเฉลี่ยต่อรายได้รวมร้อยละ 37.7 ร้อยละ และ
ร้อยละ 6.8 ตามลําดับ ท้ังนี้บริษัทฯ มีมูลค่าเฉลี่ยรายได้อื่นต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 7.7 และในไตรมาสที่ 1 ปี 
2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ  15,920.3 ล้านบาท 

ตารางโครงสร้างรายไดข้องบริษัทฯ ป ี2558 - ไตรมาสที ่1 ปี 2561 

 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ไตรมาสที ่1/2560 

 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ 

 
ล้านบาท ร้อยละ 

กลุ่มธุรกิจ        

ธุ ร กิ จ โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวข้อง 

21,470.6 45.2 26,089.1 46.3 29,265.2 50.8  8,536.4 53.6 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 17,453.9 37.2 21,588.3 38.3 21,681.0 37.7  5,681.0 35.7 

ธุรกิจจัดจําหน่ายและผลิตสินค้า 3,420.6 7.3 3,474.3 6.2 4,054.9 7.0  1,119.9 7.0 

รายได้อื่น 4,415.2 9.4 5,229.3 9.3 2,568.4 4.5  582.9 3.7 

รวมรายได ้ 46,760.3 100.0 56,380.9 100.0 57,569.4 100.0   15,920.3  100.0 

ที่มา:     ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทฯ  
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5.2.4 ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทําการ สรุปรายการสําคัญในงบการเงินรวมผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของ 
บริษัทฯ ซึ่งเป็นงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด  

งบกําไรขาดทุนรวม 
ตารางสรุปรายการสําคัญในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัทฯ ปี 2558 - ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 ไตรมาสที ่1 ปี 2561  

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดร้วม1/ 46,760.3 100.0 56,380.9 100.0 57,569.4 100.0 15,920.3 100.0 

กําไรขั้นต้น 24,563.6 58.0 29,536.9 57.7 32,354.6 58.8 8,844.8 57.7 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 7,040.2 15.1 6,590.0 11.7 5,415.4 9.4 1,765.6 11.1 

ที่มา: งบการเงินรวมของ บริษัทฯ ปี 2558 - ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 
หมายเหตุ: รายได้รวมรวมถึงรายได้จากการขายและให้บริการและรายได้อื่น ๆ 

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
ตารางสรุปรายการสําคัญในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ ป ี2558 - ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

ล้านบาท               31 ธ.ค. 2558               31 ธ.ค. 2559          31 ธ.ค. 2560               31 ม.ีค. 2561 

สินทรัพย์ 95,737.5 108,453.1              118,443.6 116,784.6 

หนี้สิน  59,822.1  67,656.3         68,422.6  66,084.1 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  35,915.4  40,796.8 50,020.9   50,700.5 

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2558 - ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 
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5.2.5 คําอธิบายฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ บริษัทฯ 

ผลการดําเนินงาน 

1) รายได้ 

รายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจ
จัดจําหน่ายและผลิตสินค้า  โดยระหว่างปี 2558 - 2560 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 46,760.3 ล้านบาท 56,380.9 ล้าน
บาท และ 57,569.4 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้รวมต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 
2558 - 2560 เท่ากับร้อยละ 11.0 อันเนื่องมาจากผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของทั้งธุรกิจโรงแรมและอื่น ๆ และ
ธุรกิจร้านอาหาร โดยเฉพาะจากการเติบโตของโรงแรมในประเทศไทยและกลุ่มโรงแรมภายใต้แบรนด์ทิโวลีใน
ประเทศบราซิลและโปรตุเกส รายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในโรงแรม 2 
แห่งในประเทศแซมเบีย  และในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 15,920.3 ล้านบาท 

2) อัตรากําไรขั้นต้น 

ในช่วงระหว่างปี 2558 - 2560 อัตรากําไรขั้นต้นค่อนข้างคงที่ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 58.2 ทั้งนี้ 
ในปี 2559 อัตรากําไรขั้นต้นที่ลดลงเล็กน้อยส่วนใหญ่มาจากอัตรากําไรขั้นต้นที่ลดลงของอนันตรา เวเคชัน คลับ 
และผลการดําเนินงานที่อ่อนตัวลงของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและอื่น ๆ ในประเทศไทยในไตรมาส 4 ปี 2559 เนือ่งจาก
ช่วงไว้อาลัยและสถานการณ์นํ้าท่วมทางภาคใต้ และในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นต้นเท่ากับร้อย
ละ 57.7 

 แผนภูมิรายได้ กําไรขั้นต้น และอัตรากําไรข้ันต้น บริษัทฯ ปี 2558 - ไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 
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3) กําไรสุทธิ  

กําไรสุทธิในระหว่างปี 2558 - 2560 มีค่าเท่ากับ 7,040.2 ล้านบาท 6,590.0 ล้านบาท และ 5,415.4 ล้านบาท คิด
เป็นอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 15.1 ร้อยละ 11.7 และร้อยละ 9.4 ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการลดลงเฉลี่ยของ
กําไรสุทธิต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2558 - 2560 เท่ากับร้อยละ โดยมีค่าเฉลี่ยอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 12.3 
ของรายได้รวม เนื่องมาจากในปี 2559  ธุรกิจทุกกลุ่มในประเทศไทยมีความสามารถในการดําเนินงานที่ลดลง
ท่ามกลางการไว้อาลัยของทั้งประเทศและสถานการณ์นํ้าท่วมทางภาคใต้ ค่าเสื่อมราคาและอัตราภาษีที่สูงกว่าของ
ธุรกจิทีเ่พิง่ถูกรวมงบการเงิน รวมถึงการไม่มีการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ และกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 
เท่ากับ 1,765.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 11.1 

แผนภูมิกําไรสุทธ ิและอัตรากําไรสุทธขิอง บริษัทฯ ป ี2558 - ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

 

ฐานะทางการเงิน 

1) สินทรัพย์ 

ณ สิ้นปี 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 118,444.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,737.5 ล้านบาท ณ สิ้นปี 
2558 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปีระหว่าง (CAGR) ปี 2558 - 2560 เท่ากับร้อยละ 11.2 โดยการเพิ่มขึ้น
ของทรัพย์สินรวมมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุนของบริษัทฯ และที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 116,784.6 ล้านบาท ซึ่งส่วนมากประกอบด้วย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่ีมีมูลค่ารวมเท่ากับ 50,667.9 ล้านบาท  

2) หนี้สิน 

ณ สิ้นป ี2560 หนี้สินรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 68,422.6 ล้านบาท เพิ่มจาก 59,822.1 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 หรือ
คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีระหว่าง (CAGR) ปี 2558 - 2560 เท่ากับร้อยละ 6.9 โดยการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อื่นส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโรงแรมและการรวมงบการเงินของคอร์บิน แอนด์ คิง สุทธิด้วยการลดลง
ของหุ้นเนื่องจากหุ้นกู้บางส่วนครบกําหนดไถ่ถอน 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 หนี้สินรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 66,084.1 ล้านบาท ซึ่งส่วนมากประกอบด้วยหุ้นกู้และ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงินที่มีมูลค่ารวมเท่ากับ 40,891.5ล้านบาท 

3) ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ สิ้นปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเท่ากับ 50,020.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 35,915.4 ล้านบาท ณ สิ้นปี 
2558 หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีระหว่าง (CAGR) ปี 2558 - 2560 เท่ากับร้อยละ 18.0 โดยการเพิ่มขึ้นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี การเพิ่มขึ้น
ของหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ สุทธิด้วยการลดลงของกําไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม จากการเพิ่มสัดส่วน
เงินลงทุนในริเวอร์ไซด์ ในประเทศจีน และธุรกิจโรงแรมในทวีปแอฟริกา และเงินปันผลจ่ายและ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 50,700.5 ล้านบาท 
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5.3 ภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

จากผลการสํารวจในครึ่งปีแรกของ 2560 จาก World Tourism Organization (UNWTO) พบว่า สถิตินักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสหภาพยุโรปแบบค้างคืน จํานวน 231 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เทียบจากช่วงเวลาเดียวกัน
ของ 2559 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2550 โดยปี 2559 สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้า
สหภาพยุโรปแบบค้างคืน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราเติบโตของสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้าประเทศสเปน ร้อยละ 12 ประเทศอังกฤษ ร้อยละ 11 ประเทศฝรั่งเศส ร้อยละ 8 ประเทศเยอรมนี  ร้อยละ 4 
และประเทศอิตาลี ร้อยละ 3  ซึ่งเป็นผลมาจากจํานวนนักท่องเที่ยวจากประเทศรัสเซีย อเมริกา และ จีน เป็นหลัก 
UNWTO คาดการณ์การเติบโตในอนาคตของจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสหภาพยุโรปแบบค้างคืน
จะเติบโตในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2 จนถึงปี 2568  

ตารางสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทีเ่ดินทางเข้าสหภาพยุโรปแบบค้างคืน 

 

ที่มา: World Tourism Organization (UNWTO) © 

ผลจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าทวีปยุโรปเป็นจํานวนมากส่งผลต่อความต้องการของที่พักอาศัย ซึ่งธุรกิจ
โรงแรมเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากจํานวนนักท่องเที่ยวท่ีมากข้ึน ซึ่งพบว่าอัตราการเติบโตของ
รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (RevPaR) ของโรงแรมในทวีปยุโรปเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 5 เป็นผลมาจากการขึ้นอัตราค่าห้องที่เพิ่ม
สูงขึ้นและอัตราการเข้าพักที่เพ่ิมขึ้น โดยที่มีโรงแรมจํานวนมากใช้ประโยชน์จากกระแสนักท่องเที่ยวจํานวนมากในการ
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ โรงแรม เพิ่มการลงทุนในธุรกิจโรงแรมเพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น  โดย Price 
Waterhouse (PwC) คาดการณ์ว่า เมืองอัมสเตอร์ดัม ลิสบอน ปราก อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อห้องจะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ในปี 2561 ตามมาด้วย ปารีส และ มิลาน ที่จะเติบโตร้อยละ 4  
ทั้งนี้ผลสํารวจในปี 2559 จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าทวีปอเมริกาจํานวน 200 ล้านคน เติบโตร้อย
ละ 4 เป็นผลมาจากการเติบโตของภูมิภาคอเมริกาใต้ ร้อยละ 7 อเมริการกลางร้อยละ 5 และกลุ่มประเทศแคริเบียน
ร้อยละ 5 

หน่วย: ล้านคน อัตราการเติบโต 
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UNWTO คาดการณ์การเติบโตในอนาคตของจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าทวีปอเมริกาแบบค้างคืน
จะเติบโตในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2 จนถึงปี 2573 โดยแบ่งเป็น ภูมิภาคอเมริการกลาง ร้อยละ 5 อเมริการใต้ ร้อยละ 4 
แคริบเบียน ร้อยละ 2 

ตารางสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทีเ่ดินทางเข้าทวีปอเมริกาแบบค้างคืน 

     
ที่มา: World Tourism Organization (UNWTO) © 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมโรงแรมของสหภาพยุโรปและอเมริกาโดยวัดจากอัตราส่วนสําคัญของอุตสหกรรมซึ่ง
ประกอบด้วย อัตราการเข้าพัก (Occupancy rate) อัตราค่าห้อง (ADR), และ อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อ
ห้อง (RevPAR) พบว่าอุตสาหกรรมโรงแรมแสดงแนวโน้มที่ดีและเติบโตขึ้น โดยเมื่อพิจารณาภาพรวมของสหภาพ
ยุโรป พบว่า ในเดือนมีนาคมของปี 2561 อัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.4 อัตราค่าห้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 และ
อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อห้องร้อยละ 4.7 โดยเทียบกับเดือนมีนาคมของปี 2560 และเมื่อพิจารณาภาพรวม
ของอเมริกา พบว่า อัตราส่วนเมื่อเทียบระหว่างเดือนมีนาคมของปี 2561 และ 2560 เพิ่มขึ้น ดังนี้ อัตราการเข้าพัก
เพิ่มร้อยละ 0.9 อัตราค่าห้องเพิ่มร้อยละ 3.1 และอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อห้องร้อยละ 4.1 โดยเมื่อพิจาณา
สัดส่วนการเพิ่มจากพื้นท่ีอเมริกา พบว่ามีอัตราส่วนของอเมริกาใต้นั้นมีการเพิ่มที่สูงโดยอัตราการเข้าพัก อัตราค่าห้อง
และอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อห้อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 13 และ 17.1 ตามลําดับ จาก The STR Hotel 
Review Report 
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ตารางแสดงอัตราการเข้าพัก, อัตราคา่ห้อง, และอัตราการเตบิโตของรายได้เฉลี่ยต่อห้องของเดือนมีนาคมป ี2560 และ 2561 

ที่มา: The STR Hotel Review Report 
 

แผนภูมิสถิติร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของอัตราการเข้าพัก, อัตราค่าห้อง, และอัตราการเตบิโตของรายไดเ้ฉลีย่ต่อห้อง 

 
ที่มา: The STR Hotel Review Report 

 
 

 

  เดือนมีนาคมของปี 2560 และ 2561 (US Dollar) 

  Occ. % ADR RevPAR 
ร้อยละที่เปลี่ยนแปลง 

จากเดือนมีนาคมป ี2560 
  2560 2561 2560 2561 2560 2561 Occ. ADR RevPAR 
Europe 68.7 69.6 124.60 128.58 85.54 89.54 1.4 3.2 4.7 
Eastern Europe 60.5 61.8 83.17 87.07 50.35 53.80 2.1 4.7 6.9 
Northern Europe 73.4 73.6 124.24 126.15 91.19 92.82 0.2 1.5 1.8 
Southern Europe 65.9 67.7 118.32 126.42 77.96 85.60 2.8 6.8 9.8 
Western Europe 68.6 69.7 141.33 144.58 96.95 100.73 1.6 2.3 3.9 
Americas 67.4 68.0 128.23 132.23 86.36 89.90 0.9 3.1 4.1 
North America 67.6 68.2 127.36 131.23 86.11 89.54 0.9 3.0 4.0 
Caribbean 75.5 73.9 250.77 257.58 189.46 190.37 -2.2 2.7 0.5 
Central America 69.4 66.1 128.40 131.13 89.11 86.72 -4.8 2.2 -2.7 
South America 56.0 58.0 94.65 106.93 52.97 62.04 3.7 13.0 17.1 
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5.4 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของผลการดําเนินงานต่อมูลค่าหุ้นของ NHH  

จากการประเมินมูลค่าหุ้นของ NHH ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 
Approach) พบว่าราคาหุ้น NHH กรณีฐานมีมูลค่าเท่ากับหุ้นละ 6.71  ยูโร โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์
ความอ่อนไหวของผลการดําเนินงานต่อมูลค่าหุ้นของ NHH โดยเลือกปัจจัยที่มีความสําคัญต่อผลการดําเนินงานดังนี้ 
1) อัตราการเข้าพักสูงสุด 2) รายได้รวม 3) EBITDA 4) ต้นทุนขาย 5) ค่าใช้จ่ายในการขายหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 6) เงิน
ลงทุนในอนาคต โดยเพิ่มขึ้นและลดลงตามรายละเอียดดังนี้ 

แผนภูมิผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคาหุ้น NHH สําหรับปัจจัยเพิ่มเติมด้วยวี DCF 

 
5.5 รายละเอียดการคํานวณมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ (Synergies) ระหว่าง บริษัทฯ และ NHH 

ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระพิจารณามูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ (Synergies) ระหว่างบริษัทฯ และ NHH เท่ากับ 1.80 ยูโรต่อ
หุ้น จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ NHH กรณีฐานที่เท่ากับ 6.71 ยูโรต่อหุ้น จึงทําให้มูลค่าของ NHH เมื่อรวม 
Synergy เท่ากับ 8.51 ยูโรต่อหุ้น โดยการคํานวณ Synergy นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางการคํานวณมูลคา่เพ่ิมทางธุรกิจ (Synergies) ระหว่าง บริษัทฯ และ NHH 

หัวข้อ รายละเอียด 
มูลค่าเพิ่ม 
(ยูโรต่อหุ้น) 

อัตราการเข้าพัก1/ 
อัตราการเข้าพักสูงสุดเพิ่มร้อยละ 2.0 จากกรณีฐานที่ร้อยละ 74.0 เป็น ร้อยละ 76.0 จากการเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจโรงแรมที่มีเครือโรงแรม เช่น ผลประโยชน์ของฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น รวมทั้งการ
ขยายของช่องทางการขายและบริการตามเครือโรงแรมที่เพิ่มขึ้น  

0.17 

ค่าเฉลี่ยห้องพักต่อคืน1/ 
(ADR) 

ADR เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 จากการ Rebranding โรงแรม อาทิ การ Rebranding โรงแรม ในเครือ
ของ NHH กลายเป็นเครือโรงแรมของบริษัทฯ ที่มีกลุ่มลูกค้าฐานระดับสูงขึ้น 

0.47 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร1/ 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลร้อยละ 5.0 (ประมาณ 20.0 – 25.0 ล้านยูโรต่อปี) จากประโยชน์ของการ
จัดสรรทรัพยากรบุคคลระหวา่งเครือโรงแรม เมื่อพ้นฤดูการท่องเท่ียวของแต่ละภูมิภาค 

0.83 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ1/ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 1.0 (ประมาณ 8.0 – 10.0 ล้านยูโรต่อปี) จากประโยชน์ของการ
ประหยัดของขนาด (Economies of scale) อาทิ เทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายจากภายนอกต่าง ๆ 

0.33 

รวมมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 1.80 

ที่มา: จาการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทฯ 
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