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เมือ่ WeWork ตอ้ง ReWork..บทเรยีนการเตรยีม IPO 

HIGHLIGHTS: 

• รูจ้กั WeWork สตารท์อพัทีเ่ริม่ตน้ธุรกจิจากการใหบ้รกิาร Co-Working Space และเตบิโตแบบกา้วกระโดด จนสามารถ
ระดมทุนไดม้ากกว่าหลายพนัลา้นเหรยีญ กา้วสู่การเป็นยูนิคอรน์ในระยะเวลาเพยีง 9 ปีและมเีป้าหมายต้องการ Exit 
โดยการ IPO 

• WeWork ยื่นแผนการกระจายหุน้สู่สาธารณะ (IPO) ในเดอืนสงิหาคม 2019 แต่ต้องสะดุดและเลื่อนการ IPO ออกไป 
ดว้ยเหตุผลหลายประการ อาท ิการประเมนิมลูค่าบรษิทั ธรรมาภบิาล ความกงัวลของนกัลงทุนต่อผลการขาดทุนสะสม 
เป็นตน้ ซึง่บทเรยีนเหล่าน้ี สามารถเป็นอุทาหรณ์ใหก้บัสตารท์อพัที่ก าลงัวางแผน IPO ไดเ้ป็นอย่างด ี

เวลาในการอ่าน  5  นาท ี 

 
WeWork ธุรกจิ Co-Working Space ยูนิคอร์นอนัดบั 4 ของโลก ต้องเลื่อนก าหนดการน าบรษิัทเข้าจดทะเบยีนใน NASDAQ 
เน่ืองจากประสบปัญหาดา้นธรรมาภบิาลของบรษิทัและมลูค่าการเสนอขายหุน้ต ่ากว่าเป้าหมายที ่$47 B  

เกิดอะไรขึน้กบัสตารท์อพัท่ีมีผูล้งทุนระดบัโลกอยา่ง Softbank หนุนหลงัอยู่!! 

ท าความรูจ้กักบั WeWork 

WeWork ก่อตัง้ในปี 2010 โดย Miguel McKelvey กบั Adam Neumann มสี านักงานใหญ่ทีน่ิวยอรค์ เริม่จากเปิดพืน้ทีอ่อฟฟิศ
ใหค้นมาท างานร่วมกนัในตกึเลก็ๆ แห่งหนึ่งในย่าน Soho ของนิวยอรค์ ในช่วงทีเ่ศรษฐกจิอเมรกิายงัไม่ฟ้ืนตวัดจีากวกิฤตทาง
การเงนิโลกปี 2008 และฟองสบู่ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิในลกัษณะนี้ตอบโจทยค์นรุ่นใหม่ทีต่้องการเริม่ต้นการท าธุรกจิใน
ราคาประหยดั รวมถงึบรษิทัทีต่อ้งการลดค่าใชจ้่ายจากค่าเช่าตกึส านกังานในย่านธุรกจิ 

 

WeWork ยงัจบัมอืเป็นพนัธมติรกบัธุรกจิอสงัหาริมทรพัย์ชัน้น าในแต่ละประเทศ เพื่อขยายตลาดต่างแดนโดย ใช้เทคโนโลย ี
Bigdata หา traffic flow เน้นท าเลย่านใจกลางเมืองในหัวเมืองใหญ่ๆ ทัว่โลก ทัง้ปักกิ่ง , เซี่ยงไฮ้, เบอร์ลิน, เม็กซิโกซิตี้, 
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บวัโนสไอเรส, ปารสี, เซาเปาโล, มุมไบ, โบโกตา, เมลเบริน์ และกรุงเทพ จนมคีนกล่าวว่า WeWork คอืบรษิทัอสงัหารมิทรพัย์
มากกว่า Tech Company 

ขอ้มลูสิน้ปี 2018 WeWork มพีืน้ทีภ่ายใตก้ารบรหิารจดัการทัว่โลกรวม 46.63 ลา้นตารางฟุต ใน 111 เมอืงทัว่โลก และมสีมาชกิ
ใชบ้รกิารวนัละ 527,000 คน 

เติบโตอยา่งก้าวกระโดดด้วยรปูแบบธรุกิจท่ีตอบโจทยผ์ูใ้ช้งาน 

ธุรกจิการท า Co-working space ไดร้บัอานิสงคจ์ากกระแสการเตบิโตของ Digital Nomad และสตารท์อพั    กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่
ใฝ่ฝันอยากเป็นเจา้ของธุรกจิ ตอ้งการนัง่ท างานทีไ่หนกไ็ด ้เพยีงมอีุปกรณ์เชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต ดงันัน้ WeWork จงึไม่ใช่เพยีง
แค่ออกแบบพืน้ทีน่ัง่ท างาน แต่ยงัสรา้งวฒันธรรมการท างานในรปูแบบใหม่ทีต่อบโจทย ์Digital Nomad ดว้ยการสรา้ง 
Intrepreneur เพื่อเปิดโอกาสในการเตบิโตดว้ยการจดักจิกรรม Business Networking สรา้ง Community และ Connection ให้
เขา้ถงึโอกาสทางธุรกจิ 

 

รูปแบบของ WeWork คล้าย Airbnb ที่เน้นตอบสนองความต้องการแบบ on-demand ซึ่ง WeWork ท าธุรกจิโดยการเช่าพืน้ที่
ระยะยาวเพื่อใหไ้ดต้น้ทุนทีถู่กลงและมาจดัสรรใหค้นใชง้านในระยะสัน้ 

WeWork ไม่ไดม้องว่าตวัเองท าแค่ธุรกจิ Co-working space แต่พืน้ทีทุ่กตารางเมตรคอืโอกาส จงึเพิม่บรกิารตัง้แต่การเช่าโต๊ะ
ท างาน หอ้งประชุม ไปจนถงึออฟฟิศส่วนตวั ควบคู่กบัขยายฐานลูกคา้จากกลุ่มฟรแีลนซแ์ละสตารท์อพั มาจบัตลาดของบรษิทั
ขนาดใหญ่ที่ต้องการปรับเปลี่ยนบรรยากาศการท างาน เช่น GM, IBM, Microsoft, BuzzFeed และ Spotify ที่มี Facility 
สว่นกลางทีส่ามารถแบ่งปันใชง้านร่วมกนั รวมถงึสามารถจดัประชุม งานเลีย้งสงัสรรค ์โดยไม่เสยีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

นอกจากนี้ WeWork ยงัขยายธุรกจิใหม่ ไดแ้ก่ WeLive บรกิารแชรท์ีพ่กัใหก้บัคนทัว่ไป (Coliving) และ WeWork Wellness ฟิต
เนสใน Co-working space แห่งแรกที ่สาขานิวยอรก์ หวงัตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลค์นเมอืง (Urban Living) แบบครบวงจร 
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ก้าวสู่การเป็นยูนิคอรน์ 

WeWork ไดร้บัความสนใจจากนกัลงทุนจ านวนมาก ขอ้มลูจาก CB Insights และ Crunchbase พบว่า ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2014 
สาม า รถ ร ะดมทุ น  Series C ไ ด้ จ า น วน  $157 M มี  Valuation $1. 6 B กลาย เ ป็ นยู นิ ค อ ร์ น ร ายแ รก ในว งก า ร
อสงัหารมิทรพัย ์  Neumann เป็นคนทีม่คีวามฝันและความทะเยอทะยานในการสรา้งธุรกจิอย่างแรงกลา้ ในปี 2017 เขามโีอกาส
ได้พบกบั Masayoshi Son เจ้าพ่อ Venture ผู้บรหิาร Soft Bank และ Vision Fund จงึชวนนัง่รถคุยกนัครึ่งชัว่โมง Masayoshi 
Son ไดร้่างแผนการขยายธุรกจิบนรถให ้Neumann ดูและก่อนลงจากรถไดเ้ซน็สญัญาลงทุนใน WeWork เพื่อให ้Soft Bank ท า
ตลาดในญี่ปุ่ น และลงทุนใน Series G ด้วยเงนิ $4.4 B จากนัน้ลงทุนอย่างต่อเนื่องจนล่าสุด Series H ในเดอืนมกราคม 2019 
ดว้ย Valuation $47B รวมเงนิลงทุนจาก Softbank $10.65 B คดิเป็นสดัสว่นการถอืครองหุน้ 29%   

 

สะดดุแผนสู่การ IPO 

WeWork ไดย้ื่นแผนการกระจายหุน้สู่สาธารณะ หรอื Initial Public Offering (IPO) ในเดอืนสงิหาคม 2019 โดยยื่นงบการเงนิปี 
2018 ดว้ยรายได ้$1.8B แต่รวมแลว้ขาดทุน $1.6B รวมทัง้มปีระเดน็ธรรมาภบิาลของบรษิทั (Corporate Governance) เช่น การ
ปล่อยกูใ้ห ้Neumann $7M, การม ีVoting Right 20:1, การตัง้ภรรยาเป็นคนวาง Succession Plan เป็นตน้ 

Morgan Stanley ที่เป็น lead underwriter ได้ท าการทดสอบความต้องการนักลงทุนพบว่ามูลค่าบริษัทที่นักลงทุนสนใจอยู่ที่   
$10-12B ทัง้ทีเ่งนิจากการระดมทุนช่วง 9 ปีทีผ่่านมามไีม่ต ่ากว่า $12.8B ต ่ากว่าที ่Softbank ประเมนิที ่$47B กว่า 60% ท าให ้
Softbank ต้องกดดันให้เลื่อนการท า IPO การที ่Softbank ประเมินมูลค่าบริษัทที ่$47B เป็นการประเมินจากมูลค่า
ทรพัย์สินทีไ่ด้มีการท าสญัญาเช่าด้วย model “space as a service” ในขณะที ่Investment Banker ท าการประเมิน
มูลค่าบริษัทจากส่วนของผู้ถือหุ้นและรายได้จากสินทรพัย์ทีค่าดว่าจะได้ $4B อีกทัง้นักลงทุนมีความกงัวลต่อผล
ขาดทุนสะสมทีมี่แนวโน้มเพิม่ขึ้น ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทีอ่าจส่งผลต่อรายได้ ภาระหน้ีคงค้างกบัธนาคาร $9B ท าให้
เกดิประเดน็ทีม่กีารตัง้ค าถามเป็นจ านวนมากในการเกดิฟองสบู่จากมลูค่าของ Tech Company 
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ยิง่เมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัอย่าง IWG ซึง่มขีนาดพืน้ทีใ่หบ้รหิารใกลเ้คยีงกนั แต่มคีวามสามารถในการท าก าไร
ไดด้กีว่า กลบัมมีลูค่าบรษิทัอยู่ $4.5B ต่างกนั 10 เท่า 

 

ปลายเดอืนกนัยายน 2019 คณะกรรมการมมีตลิด Voting Right ของ Neumann เหลอื 10:1 และออกจาก ต าแหน่ง CEO ไปเป็น
ประธานกรรมการบรหิารแทน โดยแต่งตัง้ Artie Minson และ Sebastian Gunningham เป็น Co-CEO แทน รวมถงึขายบรษิทัที่
ซื้อมา 3 แห่งคอื Managed by Q, Conductor และ Meetup เพื่อใหล้ดผลการขาดทุนของบรษิทั โดยตัง้เป้าใหส้ามารถท า IPO 
ไดท้ีม่ลูค่า $20-30B 
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บทสรปุ 

แมก้รณีของ WeWork จะยงัไม่เขา้ข่ายการเป็นแชรล์ูกโซ่ (Ponzi Scheme) เหมอืนทีห่ลายคนตัง้ค าถามเนื่องจากไม่ไดน้ าเงนิ
จากคนมาทีหลงัจ่ายให้คนมาก่อนด้วยผลตอบแทนสูง แต่เป็นการประเมินมูลค่าของธุรกิจสตารท์อพัท่ีไม่มีมาตรฐาน
แน่นอน โดยมองจากโอกาสในการหารายได้เช่น จ านวนลูกค้าเทยีบรายได้จากลูกค้าต่อคน มูลค่าทรพัย์สนิเทยีบรายไดจ้าก
ทรัพย์สิน แต่มองข้ามตัวเลขทางการเงิน ในขณะทีค่นทัว่ไปมักประเมินมูลค่าของธุรกิจจากกระแสเงินสดและ
ความสามารถในการท าก าไร ธุรกจิทีต่้องการเขา้ถงึผูล้งทุนในวงกวา้ง จงึหลกีเลีย่งไม่ไดท้ีต่้องใหค้วามส าคญัในตวัเลขทาง
การเงนิ และการท าก าไรของบรษิทัซึ่งอาจวดัด้วยเครื่องมอืที่คุน้เคยกนัด ีเช่น Revenue on Asset, Revenue on Equity หรอื 
Profit Margin รวมถงึการสรา้งความเชื่อมัน่จากระบบจดัการทีม่ธีรรมาภบิาลโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

 
แหล่งขอ้มลูอา้งองิ : 
https://herostocks.ca/wework-is-the-most-ridiculous-ipo-of-2019/ 
https://gizmodo.com/reports-wework-to-delay-ipo-amid-suspicion-it-is-not-a-1838168047 
 
เขยีนโดย : พงศปิ์ต ิเอกเธยีรชยั 
ผูจ้ดัการ 
บรษิทั ไลฟ์ฟินคอรป์ จ ากดั (LiVE) 

https://herostocks.ca/wework-is-the-most-ridiculous-ipo-of-2019/
https://gizmodo.com/reports-wework-to-delay-ipo-amid-suspicion-it-is-not-a-1838168047

