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ที ่122/2564 

 

วนัที ่17 พฤศจกิายน 2564 

 

เรือ่ง ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกับรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิท นวิส ์ เน็ตเวริค์ 

คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

เรยีน ผูถ้อืหุน้ 

 บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

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

สนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไป 

ภาพรวมการประกอบธรุกจิและผลการด าเนนิงานของบรษัิท นวิส ์ เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด 

(มหาชน) อยูใ่นขอ้ 5 ของสารสนเทศเกีย่วกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์บัญช ี2 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 

6) ของบรษัิทฯ ทีแ่นบมากบัหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี ้

 

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

ประชมุเมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2564 

2) สารสนเทศเกีย่วกับรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด 

(มหาชน) ลงวนัที ่30 กนัยายน 2564 และฉบบัแกไ้ข 

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

(มหาชน) สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 – 2563 

4) งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตของบรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด 

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

แลว้ ส าหรับงวด 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2564 

5) งบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตของบรษัิท เว็ลธ ์ เวนเจอรส์ จ ากัด ส าหรับ

งวด 12 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 – 2563 และงบการเงนิภายในทีจ่ัดท าโดยผูบ้รหิาร 

ส าหรับงวด 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2564 

6) บนัทกึความเขา้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกับธรุกรรมการลงทนุในบรษัิท เว็ลธ ์เวนเจอรส์ จ ากดั เพือ่ก าหนด

รายละเอยีดเบือ้งตน้ของการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะขาย และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื 

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

วนัที ่29 กนัยายน 2564 

7) ร่างสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูข้องบรษัิท เว็ลธ ์ เวนเจอรส์ จ ากดั ระหวา่ง

บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) กบันายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์ 

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

วนัที ่ 20 พฤษภาคม 2563 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และสญัญาโอนสทิธเิรยีกรอ้งระหวา่ง

บรษัิทฯ และบรษัิท Cleveland Universe Limited ลงวนัที ่29 ธันวาคม 2563 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่2/68 

 

9) สญัญาเชา่ทีด่นิเพือ่ด าเนนิการจัดหาผลประโยชน์ทีบ่รเิวณย่านสถานมีักกะสนั เลขทีส่ญัญา 

907538126 ลงวนัที ่4 กมุภาพันธ ์2554 ระหวา่งการรถไฟแหง่ประเทศไทย และบรษัิท เว็ลธ ์เวน

เจอรส์ จ ากดั และบนัทกึตอ่ทา้ยสญัญาเชา่ทีด่นิ เพือ่ด าเนนิการจัดหาผลประโยชนท์ีบ่รเิวณยา่น

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

สญัญา 907580020 ลงวนัที ่3 เมษายน 2558 ระหวา่งการรถไฟแหง่ประเทศไทย และบรษัิท เว็ลธ ์

เวนเจอรส์ จ ากดั 

10) รายงานการประเมนิมลูคา่สทิธกิารเชา่และทรัพยส์นิของบรษัิท เว็ลธ ์เวนเจอรส์ จ ากดั โดยบรษัิท 

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

มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ทราบมลูคา่ตลาดปัจจบุนัของทรัพยส์นิและเพือ่วตัถุประสงคส์าธารณะ 

11) หนังสอืรับรอง หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้มูล และเอกสารอืน่ๆ ตลอดจนการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและ

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

เจอรส์ จ ากัด 

 

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

“CapAd”) ในรายงานฉบับนี้ อยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลและสมมตฐิานที่ไดรั้บจากผูบ้ริหารของ

บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และขอ้มลูทีเ่ปิดเผยแกส่าธารณะ ในเว็บไซต์

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

เว็บไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (www.set.or.th) 

2) ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจะไมรั่บผดิชอบตอ่ผลก าไรหรอืขาดทนุ และผลกระทบตา่งๆ อันเกดิ

จากการท ารายการในครัง้นี ้

3) ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระท าการศกึษาโดยใชค้วามรู ้ ความสามารถ และความระมัดระวงั โดยตัง้

มั่นอยูบ่นพืน้ฐานเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 

4) ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาและใหค้วามเห็น ภายใตส้ถานการณ์และขอ้มูลทีส่ามารถ

รับรูไ้ดใ้นปัจจบุนั หากสถานการณ์และขอ้มลูมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนัียส าคัญ อาจสง่ผลกระทบ

ตอ่ผลการศกึษาของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระได ้

 

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

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

บรษัิทฯ ซึง่จะจัดขึน้ในวนัที ่ 14 ธันวาคม 2564 เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของบรษัิท 

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

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

ของ WV และมไิดเ้ป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักับบรษัิทฯ  

ทัง้นี ้รายละเอยีดเกีย่วกับทรัพยส์นิทีบ่รษัิทฯ จะจ าหน่ายใหแ้กผู่จ้ะซือ้มดีงัตอ่ไปนี้ 

                                                

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

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

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

เรยีกวา่ “สญัญากูย้มืเงนิของ WV”)  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่3/68 

 

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

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

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

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ WV โดยบรษัิทฯ จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่

WV มอียูต่อ่บรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ย ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ (Completion Date) โดยมมีลูคา่

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

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

หนี)้ ถงึวนัที ่29 ธันวาคม 2564 (วนัทีค่าดวา่จะท ารายการแลว้เสร็จ)  

ทัง้นี ้ ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2564 หนีเ้งนิใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คงคา้งของ WV ทีม่อียูต่อ่บรษัิทฯ มมีลูคา่

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

142,604,117.70 บาท 

 ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้บรษัิทฯ จะมไิดม้กีารลงทนุใน WV ซีง่เป็นบรษัิทร่วมทีด่ าเนนิธรุกจิ

โรงแรมอกีตอ่ไป รวมทัง้จะไม่มเีงนิใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คงคา้งแก ่WV และภาระค ้าประกันเงนิกูย้มืตามสญัญากูเ้งนิ

กบัสถาบนัการเงนิใหแ้ก ่WV2 อกีตอ่ไปเชน่กนั แตอ่ยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ยังคงมขีอ้ผกูพันตามเงือ่นไขในสัญญาซือ้

ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูร้ะหวา่งบรษัิทฯ กบัผูจ้ะซือ้ ซึง่บรษัิทฯ ยังคงมภีาระผูกพันในวงเงนิไมเ่กนิราคา

ซือ้ขายหุน้และการโอนสทิธเิรียกรอ้งในหนี้เงนิใหกู้ย้มืพรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่ายทัง้หมดซึง่ไม่เกนิ 575 ลา้นบาท แต่

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

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

บรษัิทฯ ยังคงรับภาระสทุธสิงูสดุคอื 15 ลา้นบาท3 

 

พรอ้มกนันี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่11/2564 ไดม้มีตอินุมัตกิารเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้และ

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ ระหวา่งบรษัิทฯ ในฐานะผูข้าย และนายธรรศพลฐ ์ แบเลเว็ลด ์ ในฐานะผูซ้ือ้ และ/หรอื 

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

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

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

เพิม่เตมิ) และสญัญาโอนสทิธเิรยีกรอ้งระหวา่งบรษัิทฯ (ในฐานะผูรั้บโอนสทิธ)ิ และบรษัิท Cleveland Universe 

Limited (ในฐานะผูโ้อนสทิธ)ิ ลงวนัที ่29 ธันวาคม 2563 ส าหรับการโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามหนีเ้งนิกูต้ามสญัญากูย้มื

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

ซึง่การโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามหนีเ้งนิกูร้ะหวา่งบรษัิทฯ และบรษัิท Cleveland Universe Limited นัน้ สบื

เนือ่งมาจากธรุกรรมการไดม้าซึง่สนิทรัพยส์ าหรับหุน้สามัญและสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูข้อง WV ทีไ่ดรั้บอนุมัตจิาก

มตทิีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ของบรษัิทฯ เมือ่วันที ่24 กรกฎาคม 2563 ระหวา่งบรษัิทฯ ในฐานะผูซ้ือ้ 

และบรษัิท Cleveland Universe Limited ในฐานะผูข้าย ทัง้นี ้ หลงัจากการซือ้หุน้และรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้

เงนิกูม้าจากผูข้ายเดมินัน้ บรษัิทฯ และ WV ไม่ไดเ้ขา้ท าสญัญากูย้มืเงนิเพิม่เตมิอกี4  

                                                

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

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

4 โดยเมือ่เงือ่นไขบงัคบักอ่นครบถว้น และ ณ วนัทีก่ารซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ ตามทีร่ะบใุนสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ นาย 

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

การลงทนุใน WV เพือ่ก าหนดรายละเอยีดเบือ้งตน้ของการซือ้ขายหุน้ WV และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิให ้

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

2564 หรอืวนัอืน่ใดทีคู่ส่ญัญาไดต้กลงกนัเป็นลายลกัษณ์อักษร (หรอืเรยีกวา่ “วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์” หรอื 

Completion Date) 

ทัง้นี ้ การเขา้ท ารายการดงักลา่วถอืเป็นการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ ตามประกาศ

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

ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผย

ขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 และทีไ่ดแ้กไ้ข

เพิม่เตมิ (“ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดรายการสงูสดุเทา่กบัรอ้ยละ 67.60 ตามเกณฑม์ลูคา่

รวมสิง่ตอบแทน อา้งองิจากงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้ของบรษัิทฯ ส าหรับงวด 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 

2564 และเมือ่รวมกับรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทฯ ทีเ่กดิขึน้ยอ้นหลงั 6 เดอืนกอ่นวนัทีค่ณะกรรมการ

บรษัิทฯ จะมมีตอินุมัตใิหบ้รษัิทฯ เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมัตกิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ซึง่เทา่กับ 

รอ้ยละ 11.18 แลว้ จะมขีนาดรายการสงูสดุรวมเทา่กับรอ้ยละ 78.78 ตามเกณฑม์ลูคา่รวมสิง่ตอบแทน ซึง่เขา้ขา่ย

เป็นรายการประเภทที ่ 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป กลา่วคอื เป็นการตกลงเขา้ท ารายการระหวา่ง

บรษัิทจดทะเบยีนหรอืบรษัิทย่อย กับบรษัิทจดทะเบยีนอืน่หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ โดยมมีูลคา่ของ

รายการเทา่กบัรอ้ยละ 50 หรอืสงูกวา่ 

ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมหีนา้ทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศ เกีย่วกับการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์

ดงักลา่วตอ่ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) แตง่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่แสดง

ความเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนขออนุมัตกิารเขา้ท ารายการดังกลา่วตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ โดยตอ้งไดรั้บ

คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดย

ไมนั่บสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

 

บรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากัด เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (“ทีป่รกึษา

ทางการเงนิอสิระ” หรอื “CapAd”) เพือ่ใหค้วามเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้เกีย่วกับความสมเหตสุมผล และความเหมาะสมของ

ราคาและเงือ่นไขของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์

ทัง้นี ้ CapAd ไดศ้กึษาขอ้มูลในสารสนเทศเกีย่วกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทฯ รวมถงึ

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและฝ่ายจัดการของบรษัิทฯ รวมทัง้เอกสารทีไ่ดรั้บจากบรษัิทฯ เชน่ งบการเงนิ 

แผนการด าเนนิธรุกจิ ประมาณการทางการเงนิ รายงานการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิ บนัทกึขอ้ตกลงเบือ้งตน้ฯ สญัญา

เงนิกู ้สญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้และเอกสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ารายการ รวมทัง้ขอ้มูลที่

เผยแพร่ตอ่สาธารณะทัว่ไป ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยในเว็บไซตข์องตลาดหลักทรัพยฯ์ ส านักงานคณะกรรมการก ากบั

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

พจิารณาใหค้วามเห็นตอ่การท ารายการดงักลา่ว 

ความเห็นของ CapAd ในรายงานฉบับนี้ตัง้อยู่บนสมมตฐิานว่า ขอ้มูลและเอกสารดังกล่าวเป็นขอ้มูลที่

ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิและสมบูรณ์ตามทีผู่บ้รหิารของบรษัิทฯ จัดเตรียมใหก้ับทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ทัง้นี้ 

                                                

บรษัิทฯ จะยตุกิารเป็นผูถ้อืหุน้และผูใ้หกู้ใ้น WV ซึง่บรษัิทฯ คาดวา่ธรุกรรมการซือ้ขายจะแลว้เสร็จภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 หรอืวนัอืน่ใดที่

คูส่ญัญาไดต้กลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี ้ หากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ มมีตไิมอ่นุมตัใิหเ้ขา้ท ารายการจ าหน่ายไปรายการนีห้รอื

เงือ่นไขบงัคบักอ่นไมบ่รรลผุลส าเร็จ คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงจะเลกิสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูต้อ่ไป 
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CapAd ไม่สามารถรับรองหรอืรับประกันความถกูตอ้งหรอืความสมบรูณ์ของขอ้มูลได ้และการใหค้วามเห็นนี้ CapAd 

พิจารณาจากสถานการณ์และขอ้มูลที่สามารถรับรูไ้ดใ้นปัจจุบัน ณ วันที่จัดท ารายงานฉบับนี้  ทัง้นี้ หากมีการ

เปลีย่นแปลงใดๆ หรือมเีหตุการณ์ใดเกดิขึน้ในอนาคต อาจสง่ผลกระทบอย่างมนัียส าคัญต่อการด าเนินธุรกจิและ

ประมาณการทางการเงนิของ WV และการประเมนิและวเิคราะหข์องทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ รวมถงึการตัดสนิใจ

ของผูถ้อืหุน้ตอ่การท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยไ์ด ้

 

ในการใหค้วามเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้ในครัง้นี ้CapAd ไดศ้กึษาและวเิคราะหข์อ้มลูตา่งๆ ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ โดย

พจิารณาถงึความสมเหตสุมผลของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ ประกอบกบัปัจจัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดย 

CapAd ไดพ้จิารณาขอ้มูลดงักลา่วดว้ยความรอบคอบและสมเหตสุมผลตามมาตรฐานของผูป้ระกอบวชิาชพีพงึ

กระท า และไดค้ านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 

เอกสารแนบทา้ยรายงานความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระฉบบันี้ ถอืเป็นสว่นหนึง่ของรายงาน

ความเห็นและเป็นขอ้มูลทีผู่ถ้อืหุน้ควรพจิารณาร่วมกับรายงานความเห็นฉบบันีด้ว้ย 

 

 CapAd ไดพ้จิารณาและศกึษาขอ้มลูของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ โดยสามารถสรุปขอ้มลูและผล

การศกึษาไดด้งัตอ่ไปนี ้
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ค ำนยิำม (Abbreviation) 

 

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

“WV” บรษัิท เว็ลธ ์เวนเจอรส์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทรว่มของบรษัิทฯ 

“โรงแรมฯ” โรงแรมเมอรเ์คยีว กรงุเทพ มกักะสนั 

“ผูจ้ะซือ้” นายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์ 

“บนัทกึความเขา้ใจเบือ้งตน้ฯ” บนัทกึความเขา้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกบัธรุกรรมการลงทนุในบรษัิท เว็ลธ ์ เวนเจอรส์ จ ากดั เพือ่ก าหนด

รายละเอยีดเบือ้งตน้ของการซือ้ขายหุน้ และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื ระหวา่งบรษัิทฯ 

กบันายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์ฉบบัลงวนัที ่29 กนัยายน 2564 

“สญัญาซือ้ขายหุน้และ สญัญาซือ้ขายหุน้สามญัของ WV และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืทีบ่รษัิทฯ  

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู”้ ใหกู้ย้มืแก ่WV พรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ย ระหวา่งบรษัิทฯ กบั นายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์ 

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

Universe Limited (ในฐานะผูข้าย) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทีบ่รษัิทฯ ไดม้าซึง่หุน้สามญัรอ้ยละ 40 และ

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูข้อง WV ตามมตทิีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2563 ของบรษัิทฯ เมือ่

วนัที ่24 กรกฎาคม 2563 

"วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์" วนัทีท่ าการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะขาย (Completion Date) 

“หนีเ้งนิใหกู้ย้มื” หนีเ้งนิกูย้มืที ่WV มอียูต่อ่บรษัิทฯ และดอกเบีย้คา้งจา่ย 

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

ลงวนัที ่ 20 พฤษภาคม 2563 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และสญัญาโอนสทิธเิรยีกรอ้งระหวา่ง

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

วนัที ่29 ธนัวาคม 2563 

“รฟท.” หรอื “ผูใ้หเ้ชา่” การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

“โรคไวรัส COVID-19” โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

“ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ” หรอื บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั 

“CapAd” 

“ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ” บรษัิท ทรทีร ีแอพไพรซลั จ ากดั 

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

“ตลาดหลกัทรัพยฯ์” ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

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

นัยส าคัญที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิัตกิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการ

ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 และทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ 

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

“NTA” สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ(Net Tangible Assets) 

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

 

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

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

บรษัิทฯ ซึง่จะจัดขึน้ในวนัที ่ 14 ธันวาคม 2564 เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของบรษัิท 

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

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

ของ WV และมไิดเ้ป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักับบรษัิทฯ โดยรายละเอยีดเกีย่วกับทรัพยส์นิทีบ่รษัิทฯ จะจ าหน่ายใหแ้ก่

ผูจ้ะซือ้มดีงัตอ่ไปนี ้

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

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

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

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ WV โดยบรษัิทฯ จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิให ้

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

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

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

2564) 

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

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

ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้บรษัิทฯ จะมไิดม้กีารลงทนุใน WV ซีง่เป็นบรษัิทร่วมทีด่ าเนนิธรุกจิ

โรงแรมอกีตอ่ไป รวมทัง้จะไม่มเีงนิใหกู้ย้มืแก ่ WV และภาระค ้าประกนัเงนิกูย้มืตามสญัญากูเ้งนิกบัสถาบนัการเงนิ

ใหแ้ก ่ WV6 อกีตอ่ไปเชน่กนั แตอ่ย่างใด บรษัิทฯ ยังคงมขีอ้ผูกพันตามเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธิ

เรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูร้ะหวา่งบรษัิทฯ กับผูจ้ะซือ้ ซึง่บรษัิทฯ ยังคงมภีาระผูกพันในวงเงนิไมเ่กนิราคาซือ้ขายหุน้และ

การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืพรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ยทัง้หมดซึง่ไมเ่กนิ 575 ลา้นบาท แตบ่รษัิทฯ จะ

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

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

รับภาระสทุธสิงูสดุคอื 15 ลา้นบาท7  

 

พรอ้มกนันี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่ 11/2564 ไดม้มีตอินุมัตกิารเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้และ

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ ระหวา่งบรษัิทฯ ในฐานะผูข้าย และนายธรรศพลฐ ์ แบเลเว็ลด ์ ในฐานะผูซ้ือ้ และ/หรอื 

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

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

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

เพิม่เตมิ) และสญัญาโอนสทิธเิรยีกรอ้งระหวา่งบรษัิทฯ (ในฐานะผูรั้บโอนสทิธ)ิ และบรษัิท Cleveland Universe 

                                                

5 โปรดดเูชงิอรรถ 1 ในหนา้ที ่2 

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

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



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่9/68 

 

Limited (ในฐานะผูโ้อนสทิธ)ิ ลงวนัที ่29 ธันวาคม 2563 ส าหรับการโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามหนีเ้งนิกูต้ามสญัญากูย้มื

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

ซึง่การโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามหนีเ้งนิกูร้ะหวา่งบรษัิทฯ และบรษัิท Cleveland Universe Limited นัน้ สบื

เนือ่งมาจากธรุกรรมการไดม้าซึง่สนิทรัพยส์ าหรับหุน้สามัญและสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูข้อง WV ไดรั้บอนุมัตจิากมติ

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

Cleveland Universe Limited ในฐานะผูข้าย ทัง้นี้ หลงัจากการซือ้หุน้และรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูม้าจาก

ผูข้ายเดมินัน้ บรษัิทฯ และ WV ไมไ่ดเ้ขา้ท าสญัญากูย้มืเงนิเพิม่เตมิอกี8 

โดยเมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2564 บรษัิทฯ และผูจ้ะซือ้ ไดเ้ขา้ท าบนัทกึความเขา้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกบัธรุกรรม

การลงทนุใน WV เพือ่ก าหนดรายละเอยีดเบือ้งตน้ของการซือ้ขายหุน้ WV และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิให ้

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

2564 หรอืวนัอืน่ใดทีคู่ส่ญัญาไดต้กลงกนัเป็นลายลกัษณ์อักษร (หรอืเรยีกวา่ “วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์” หรอื 

Completion Date) 

ทัง้นี ้ การเขา้ท ารายการดงักลา่วถอืเป็นการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ ตามประกาศ

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

ไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผย

ขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 และทีไ่ดแ้กไ้ข

เพิม่เตมิ (“ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดรายการสงูสดุเทา่กบัรอ้ยละ 67.60 ตามเกณฑม์ลูคา่

รวมสิง่ตอบแทน อา้งองิจากงบการเงนิรวมทีส่อบทานแลว้ของบรษัิทฯ ส าหรับงวด 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 

2564 และเมือ่รวมกับรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์องบรษัิทฯ ทีเ่กดิขึน้ยอ้นหลงั 6 เดอืนกอ่นวนัทีค่ณะกรรมการ

บรษัิทฯ จะมมีตอินุมัตใิหบ้รษัิทฯ เสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้ซึง่เทา่กับ 

รอ้ยละ 11.18 แลว้ จะมขีนาดรายการสงูสดุรวมเทา่กับรอ้ยละ 78.78 ตามเกณฑม์ลูคา่รวมสิง่ตอบแทน ซึง่เขา้ขา่ย

เป็นรายการประเภทที ่ 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป กลา่วคอื เป็นการตกลงเขา้ท ารายการระหวา่ง

บรษัิทจดทะเบยีนหรอืบรษัิทย่อย กับบรษัิทจดทะเบยีนอืน่หรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ โดยมมีูลคา่ของ

รายการเทา่กบัรอ้ยละ 50 หรอืสงูกวา่ 

ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมหีนา้ทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศ เกีย่วกับการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์

ดงักลา่วตอ่ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) แตง่ตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพือ่แสดง

ความเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนขออนุมัตกิารเขา้ท ารายการดังกลา่วตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ โดยตอ้งไดรั้บ

คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดย

ไมนั่บสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

 

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

ทางการเงนิอสิระทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยบรษัิทฯ เพือ่ใหค้วามเห็นแกผู่ถ้อืหุน้ เกีย่วกบัความสมเหตสุมผล และความ

เหมาะสมของราคาและเงือ่นไขของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์โดย CapAd ไดพ้จิารณาวตัถปุระสงคแ์ละความ

จ าเป็นในการท ารายการ ประกอบกบั ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ประโยชน์ และความเสีย่ง ดงัตอ่ไปนี้ 

จากนโยบายการลงทนุของบรษัิทฯ ซึง่มนีโยบายทีจ่ะลงทนุในธรุกจิทีเ่ป็นการตอ่ขยายจากธุรกจิเดมิ (ธรุกจิ

สือ่) ทีม่อียูใ่นปัจจุบนั เพือ่เป็นการเพิม่ชอ่งทางและศกัยภาพในการหารายได ้รวมถงึการพจิารณากระจายความเสีย่ง

                                                

8 โปรดดเูชงิอรรถ 4 ในหนา้ที ่3 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่10/68 

 

ของการลงทนุไปยังธรุกจิทีม่ศีักยภาพในการเตบิโต ไมพ่ึง่พารายไดห้ลักจากความสามารถของบคุลากรเป็นหลัก 

โดยอาจจะพจิารณาเขา้ลงทนุในรูปแบบบรษัิทยอ่ย บรษัิทยอ่ยทางออ้ม บรษัิทร่วม หรอืพันธมติรทางธรุกจิ 

เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2563 บรษัิทฯ จงึตดัสนิใจเขา้ไปลงทนุในธรุกจิโรงแรมผา่นการลงทนุในหุน้สามัญ 

WV ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ WV พรอ้มทัง้รับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้โดยที่

บรษัิทฯ ไดป้ระเมนิความเสีย่งของการลงทนุ ภายใตส้ถานการณ์และผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 (“โรคไวรัส COVID-19”) ในชว่งเวลานัน้ซึง่อยูใ่นระลอกแรกของการแพร่ระบาดในประเทศไทย 

โดยทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ คาดการณ์วา่โรงแรมฯ ซึง่หยดุใหบ้รกิารชัว่คราวเมือ่เดอืนเมษายน 2563 จะสามารถ

กลบัมาด าเนนิงานไดต้ามปกตภิายในสิน้ปี 2563 และตอ่มาไดเ้ขา้ท าธรุกรรมดงักลา่วแลว้เสร็จเมือ่วนัที ่29 ธันวาคม 

2563 ซึง่เป็นชว่งเริม่ตน้ของการแพร่ระบาดในระลอกที ่2  

เมือ่พจิารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในระลอกที ่2 เมือ่ปลายปี 2563 ตอ่เนือ่ง

มาถงึระลอกที ่ 3 ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2564 เป็นตน้มา ทีม่จี านวนผูต้ดิเชือ้รายใหมแ่ละผูเ้สยีชวีติเพิม่ขึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง ในขณะทีก่ารเร่งฉดีวคัซนีใหแ้กป่ระชาชนในชว่งครึง่แรกของปี 2564 ยังคงมขีอ้จ ากัดหลายประการ และเริม่

ฉดีวัคซนีไดม้ากขึน้ตัง้แตเ่ดอืนมถินุายน 2564 เป็นตน้มา ประกอบกบัการกลายพันธุข์องเชือ้ไวรัส COVID-19 สาย

พันธุเ์ดลตา้ทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธภิาพทีล่ดลงของวคัซนีในทกุยีห่อ้ทั่วโลก จงึท าใหก้ารคาดการณ์ของทศิทางธรุกจิ

โรงแรมมกีารเปลีย่นแปลงไป โดยคาดวา่จะเริม่ฟ้ืนตวัเขา้ใกลร้ะดบัเดมิกอ่น COVID-19 ในปี 2567  

อนึง่ เมือ่วเิคราะหส์ถานการณ์ของอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและโรงแรม และโอกาสการฟ้ืนตัวของโรงแรมฯ 

ซึง่ลว้นแตเ่ป็นปัจจัยภายนอกทีค่วบคมุไดย้าก ดงันัน้ การจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญของ WV รวมทัง้การโอนสทิธิ

เรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่ WV ยังคงคา้งกบับรษัิทฯ ถอืวา่เป็นทางเลอืกหนึง่ทีเ่หมาะสมในสถานการณ์

ปัจจุบนัของบรษัิทฯ ซึง่จะเป็นการลดการลงทนุในธรุกจิทีจ่ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวันานกวา่ทีค่าดการณ์

ไว ้ ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถน าเงนิไปลงทนุธรุกจิอืน่ทีม่โีอกาสไดรั้บผลตอบแทนเร็วขึน้ ซึง่จะสง่ผลดตีอ่ผลการ

ด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในอนาคตตอ่ไป 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะไดรั้บประโยชนจ์ากการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี ้ดงันี ้ 

(1) ลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิโรงแรม ซึง่เป็นธรุกจิทีไ่ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชือ้ไวรัส COVID-19 อยา่งรุนแรงทีก่ระทบตอ่ก าลงัซือ้โดยรวม ซึง่รวมถงึพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วที่

เปลีย่นแปลงไปดว้ย และคาดวา่จะใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวันานกวา่ทีป่ระเมนิไว ้ณ ชว่งทีต่ัดสนิใจลงทนุ อกีทัง้

อาจจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิทนุหมนุเวยีนอกีจ านวนมาก 

ทัง้นี ้เมือ่ประเมนิผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ของอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว

และโรงแรม จงึเป็นการลดความเสีย่งทีบ่รษัิทฯ อาจจะไดรั้บหากยังคงลงทนุในหุน้สามัญของ WV ตอ่ไป ดงันี้ 

 ลดความเสีย่งหากโรงแรมฯ ยังไมส่ามารถกลับมาเปิดใหบ้รกิาร (Re-open) ไดต้ามก าหนดอนัจะสง่ผล

โดยตรงตอ่ผลการด าเนนิงานของ WV ทีย่ังคงขาดทนุมาอย่างตอ่เนือ่ง 

 ลดความเสีย่งจากผลการด าเนนิงานของ WV ทีอ่าจจะไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้ ภายหลงัจากที ่

โรงแรมฯ กลับมาเปิดใหบ้รกิาร (Re-open) อนัจะสง่ผลใหก้ระแสเงนิสดไมเ่พยีงพอในการช าระคนืเงนิกูย้มื

แกธ่นาคารออมสนิ ช าระดอกเบีย้เงนิกูย้มืและดอกเบีย้คา้งจ่ายแกบ่รษัิท รวมถงึบรษัิทฯ ตอ้งบนัทกึคา่เผือ่

ผลขาดทนุจากเงนิลงทนุและสว่นแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมเพิม่ขึน้ในงบการเงนิรวม 

 ลดความเสีย่งหาก WV และโรงแรมฯ ไมส่ามารถควบคมุตน้ทนุหลงัจากการกลบัมาเปิดใหบ้รกิาร (Re-

open) ใหเ้ป็นไปตามประมาณการทีก่ าหนดไว ้

 ลดความเสีย่งจากการที ่ WV ไมส่ามารถด ารงอตัราสว่นทางการเงนิใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทางการเงนิกับ

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

ผอ่นผันจากธนาคารออมสนิ อาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหุน้ของ WV ทกุราย จ าเป็นตอ้งเพิม่ทนุเพือ่ด ารงสดัสว่นทาง

การเงนิดงักลา่วดว้ย อนึง่ จากงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ของ WV ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2563 อตัราสว่น

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

ไดรั้บการผอ่นผันจากธนาคารออมสนิมาโดยตลอด (โดยไมม่หีนังสอืยนืยันจากธนาคารแบบเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร) ใหถ้อืวา่ไมเ่ป็นการผดิเงือ่นไขหรอืเป็นเหตผุดินัดของสญัญาเงนิกูแ้ตอ่ย่างใด 

 ลดความเสีย่งในการสนับสนุนเงนิทนุเพิม่เตมิใหแ้ก ่ WV รวมถงึการจ ากดัความเสยีหายในการลงทนุในหุน้

สามัญของ WV และความเสยีหายทีอ่าจจะไมไ่ดรั้บช าระดอกเบีย้ และ/หรอื เงนิตน้ใหกู้ย้มืจาก WV อกีดว้ย  

 ลดความเสีย่งหากการรถไฟแหง่ประเทศไทยตอ้งการพืน้ทีเ่ชา่คนื หรอืไม่ตอ่สญัญาเชา่ทีด่นิเมือ่ครบ

ก าหนดอายุสญัญาเชา่ 

 ลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิทีบ่รษัิทฯ ไมม่คีวามเชีย่วชาญมากนัก 

 ลดความเสีย่งจากการที ่WV ยังมไิดย้ืน่ขอแกไ้ขจ านวนหอ้งพักของโรงแรมฯ ใหต้รงกบัจ านวนทีร่ะบไุวใ้น

ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร (แบบ อ.1) ใบรับรองการกอ่สรา้งอาคาร 

ดดัแปลงอาคาร หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร (แบบ อ.6) และใบอนุญาตประกอบธรุกจิโรงแรม 

(2) บรษัิทฯ ไดรั้บเงนิตน้และดอกเบีย้จากการใหเ้งนิกูย้มืกบั WV ในทนัท ีทัง้จ านวน และลดภาระผูกพันจากการค ้า

ประกนัเงนิกูใ้หแ้ก ่WV โดยมติอ้งรอจนกวา่ WV มกีระแสเงนิสดทีเ่พยีงพอในการช าระหนีใ้หแ้กธ่นาคารออมสนิ

จนครบถว้น ซึง่อาจจะใชร้ะยะเวลาอยา่งนอ้ยอกีประมาณ 6 ปี 1 เดอืน (นับจากสิน้ปี 2564) รวมทัง้เป็นการลด

ภาระผูกพันจากการค ้าประกนัเงนิกูใ้หแ้ก ่WV ลดความเสีย่งจากการถกูธนาคารบงัคบัใชห้ลกัประกนัเพือ่ช าระหนี้

แทน WV ตามสญัญาเงนิกู ้ รวมถงึการลดความเสีย่งหาก WV ไมส่ามารถช าระหนีเ้งนิตน้ และ/หรอื ดอกเบีย้ 

ใหแ้กบ่รษัิทฯ และ/หรอื ธนาคารออมสนิในอนาคตอกีดว้ย  

(3) บรษัิทฯ จะรับรูก้ าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุใน WV ในงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวม (กอ่นหัก

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

ในงบการเงนิรวม ไดร้วมการกลบัรายการสว่นแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม (ตามวธิสีว่นไดเ้สยี) 

จ านวน 17.48 ลา้นบาท เขา้ไปแลว้) โดยบรษัิทฯ ไมม่ภีาระตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลจากการจ าหน่ายเงนิ

ลงทนุในครัง้นี ้ เนือ่งจากบรษัิทฯ สามารถใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทนุสทุธยิอ้นหลงัใน 5 รอบ

ระยะเวลาบญัช ี

(4) บรษัิทฯ สามารถน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเขา้ท ารายการ ไปใชใ้นการลงทนุในธรุกจิอืน่ทีม่ศีักยภาพกวา่ ไดรั้บ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอ้ยกวา่ และมโีอกาสไดรั้บผลตอบแทนในการลงทนุทีเ่ร็วกวา่ 

 

อยา่งไรก็ตาม การเขา้ท ารายการดงักลา่วมขีอ้ดอ้ยและความเสีย่งของการเขา้ท ารายการ ดงันี ้ 

(1) บรษัิทฯ ยังคงมภีาระผกูพันในวงเงนิไมเ่กนิราคาซือ้ขายหุน้และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืพรอ้ม

ดอกเบีย้คา้งจา่ยทัง้หมดซึง่ไมเ่กนิ 575 ลา้นบาท ตามเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิ

กูย้มื (หากบรษัิทฯ ผดิค ารับรอง เป็นเหตใุห ้WV เกดิความเสยีหาย ผูซ้ ือ้สามารถมสีทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายจาก

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

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

ไมเ่กนิกวา่ราคาซือ้ขายทรัพยส์นิทัง้หมด ซึง่เทา่กับ 575 ลา้นบาท) แตบ่รษัิทฯ จะสามารถเรยีกรอ้งความ

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

คอื 15 ลา้นบาท  

บรษัิทฯ ยนืยันวา่ ในกรณีทีบ่รษัิทฯ ถกูเรยีกคา่เสยีหายจากการผดิค ารับรองบรษัิทฯ สามารถเรยีกรอ้ง

คา่เสยีหายดงักลา่วจากบรษัิท Cleveland Universe Limited ภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้เดมิไดอ้กีทอดหนึง่ 

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

ของ WV แลว้ก็ตาม นอกจากนี ้ เมือ่พจิารณาจากสญัญาซือ้ขายหุน้เดมิ ก็มไิดม้กีารจ ากดัการเรยีกคา่เสยีหาย

ดงักลา่วใหส้ ิน้สดุลงดว้ยเหตทุีบ่รษัิทฯ มไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของ WV แลว้เชน่กนั 

(2) เสยีโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทนุใน WV หากอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและโรงแรมในกรุงเทพฯ 

กลบัมาฟ้ืนตัว และอาจเสยีโอกาสทีจ่ะไดรั้บประโยชน์จากการเปิดใหบ้รกิารเต็มรูปแบบของโครงการรถไฟ

ความเร็วสงูเชือ่มตอ่ 3 สนามบนิ และโครงการมักกะสนัคอมเพล็กซ ์

 

หลงัจากพจิารณาวตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการท ารายการ ประกอบกับ ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ประโยชน ์และ

ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้แลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ การเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี้ 

ท าใหบ้รษัิทฯ ลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิโรงแรม ซึง่จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวัอกีไมต่ า่กวา่ 3 ปี 

เพือ่กลับสูส่ภาพทีใ่กลเ้คยีงกบักอ่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยังเป็นการลดความ

เสีย่งตา่งๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต อกีทัง้ท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บกระแสเงนิสดเขา้มาในทนัทโีดยไมต่อ้งรอ

ผลตอบแทนจากเงนิปันผล และรอรับช าระคนืหนีเ้งนิกูย้มืจาก WV ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถขยายการลงทนุในธรุกจิ

อืน่ๆ ทีใ่หผ้ลตอบแทนทีด่แีละเร็วกวา่ อนัจะสง่ผลดตีอ่ภาพรวมของบรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ในระยะยาว ดงันัน้ กำรท ำ

รำยกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรพัยใ์นคร ัง้นี ้มคีวำมสมเหตุสมผล 

ในการพจิารณาความเหมาะสมดา้นราคาและเงือ่นไขของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ทีป่รกึษาทางการ

เงนิอสิระมคีวามเห็นดงันี้ 

ตารางสรุปเปรยีบเทยีบมลูคา่หุน้ (Firm Equity Value) ของ WV ตามการประเมนิมลูคา่ดว้ยวธิตีา่งๆ บวก

ดว้ยหนีเ้งนิใหกู้ย้มื จะเทา่กับมูลคา่สนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไปในครัง้นี ้สรุปไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

WV มลูคำ่กจิกำร WV มลูคำ่กจิกำร WV ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 401/  

หนีเ้งนิใหกู้ย้มื2/ รวมมลูคำ่หุน้สำมญัของ 

WV และหนีเ้งนิใหกู้ย้มื  

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

วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัช ี 101.71 40.68 142.60 183.29 

วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรงุแลว้ 554.53 221.81 142.60 364.42 

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

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัช ี 146.35 – 170.40 58.54 – 68.16 142.60 201.15 – 210.76 

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

วธิมีลูคา่ปัจจบุันสทุธขิองกระแสเงนิสด 450.75 – 587.18 180.30 – 234.87 142.60 322.90 – 377.48 

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

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

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

 

 ตารางเปรยีบเทยีบมลูคา่รวมสนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไปในครัง้นี ้ (ประกอบดว้ย หุน้สามัญของ WV ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 40 และเงนิใหกู้ย้มืแก ่WV พรอ้มดอกเบีย้คา้งรับ) เปรยีบเทยีบกบัราคาซือ้ขายสนิทรัพยใ์นครัง้นี ้
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WV รวมมลูคำ่หุน้สำมญั

ของ WV และ 

หนีเ้งนิใหกู้ย้มื  

รำคำขำยหุน้สำมญั

ของ WV และ 

หนีเ้งนิใหกู้ย้มื1/ 

รำคำขำยสงูกวำ่ (ต ำ่กวำ่)  

มลูคำ่รวมหุน้สำมญัของ WV  

และหนีเ้งนิใหกู้ย้มื 

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

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

วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัช ี 183.29 575.00 391.71 68.12 

วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรงุแลว้ 364.42 575.00 210.58 36.62 

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

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัช ี 201.15 – 210.76 575.00 364.24 – 373.85 63.35 – 65.02 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ n.a. 575.00  n.a. 

วธิมีลูคา่ปัจจบุันสทุธขิองกระแสเงนิสด 322.90 – 377.48 575.00 197.52 – 252.10 34.35 – 43.84 

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

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

 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ วธิทีีเ่หมาะสมทีส่ดุในการประเมนิมลูคา่หุน้ WV คอื วธิมีลูคา่ตาม

บญัชทีีป่รับปรุงแลว้ และวธิมีูลคา่ปัจจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด เนือ่งจากวธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้สามารถ

สะทอ้นมูลคา่พืน้ฐานของ WV ขณะทีว่ธิมีลูคา่ปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสดสะทอ้นถงึความสามารถในการท าก าไร

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

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

252.10 ลา้นบาท หรอืต า่กวา่รอ้ยละ 34.35 – 43.84 ของราคาขายสนิทรัพย ์

ดงัน ัน้ รำคำขำยหุน้สำมญัของ WV และหนีเ้งนิใหกู้ย้มืทีร่ำคำรวม 575.00 ลำ้นบำท เป็นรำคำที่

เหมำะสม เนือ่งจำกสงูกวำ่มูลคำ่ยตุธิรรมของมูลคำ่หุน้ WV และหนีเ้งนิใหกู้ย้มื 

 

 เมือ่พจิารณาความสมเหตสุมผลของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์ และความเหมาะสมของราคาและ

เงือ่นไขของรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยข์า้งตน้แลว้ ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระมคีวำมเห็นวำ่ ผูถ้อืหุน้ควร 

อนุมตั ิกำรท ำรำยกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรพัยใ์นคร ัง้นี ้

 

ผูถ้อืหุน้ควรจะศกึษาขอ้มลูในเอกสารตา่งๆ ทีแ่นบมากบัหนังสอืเชญิประชมุในครัง้นี ้ เพือ่ใชป้ระกอบการ

พจิารณาในการตดัสนิใจส าหรับการลงมต ิ ซึง่การพจิารณาอนุมัตริายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยด์งักลา่วขึน้อยูก่ับ

ดลุยพนิจิและการตัดสนิใจของผูถ้อืหุน้เป็นส าคัญ 

ทัง้นี ้CapAd ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ ขอรับรองวา่ไดพ้จิารณาใหค้วามเห็นกรณีขา้งตน้ดว้ยความ

รอบคอบตามมาตรฐานวชิาชพี โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้เป็นส าคัญ 

 

โดยรายละเอยีดประกอบความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เป็นดงัตอ่ไปนี้ 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่14/68 

 

สว่นที ่1: รำยละเอยีดโดยท ัว่ไปของรำยกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรพัย ์

 

1. ลกัษณะและรำยละเอยีดของรำยกำร 

1.1 วตัถปุระสงคข์องรำยกำรและทีม่ำของรำยกำร 

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

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

บรษัิทฯ ซึง่จะจัดขึน้ในวนัที ่ 14 ธันวาคม 2564 เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของบรษัิท 

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

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

ของ WV และมไิดเ้ป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักับบรษัิทฯ โดยรายละเอยีดเกีย่วกับทรัพยส์นิทีบ่รษัิทฯ จะจ าหน่ายใหแ้ก่

ผูจ้ะซือ้มดีงัตอ่ไปนี ้

หุน้สามัญของ WV  

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

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

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

หุน้ละ 240.22 บาท คดิเป็นมลูคา่ทัง้ส ิน้ 432,395,882.30 บาท 

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ WV  

บรษัิทฯ จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่WV มอียูต่อ่บรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ย 

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

ประกอบดว้ย  

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

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

หนี)้ ถงึวนัที ่29 ธันวาคม 2564 (วนัทีค่าดวา่จะท ารายการแลว้เสร็จ) 

ทัง้นี ้ ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2564 หนีเ้งนิใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คงคา้งของ WV ทีม่อียูต่อ่บรษัิทฯ มมีลูคา่

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

142,604,117.70 บาท 

ดังนัน้ ภายหลังจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี้ บริษัทฯ จะมไิดม้ีการลงทุนใน  WV ซึง่เป็นบริษัทร่วมที่

ด าเนนิธุรกจิโรงแรมอกีตอ่ไป รวมทัง้จะไม่มเีงนิใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คงคา้งแก ่WV และภาระค ้าประกันเงนิกูย้มืตาม

สญัญากูเ้งนิกบัสถาบนัการเงนิใหแ้ก ่WV10 อกีตอ่ไปเชน่กัน แตอ่ยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ยังคงมขีอ้ผกูพันตามเงือ่นไข

ในสัญญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรียกรอ้งในหนี้เงนิกูร้ะหว่างบรษัิทฯ กับผูจ้ะซือ้ ซึง่บริษัทฯ ยังคงมีภาระผูกพันใน

วงเงนิไม่เกนิราคาซือ้ขายหุน้และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้เงนิใหกู้ย้มืพรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่ายทัง้หมดซึง่ไม่เกนิ 

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

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

บาท ดงันัน้ บรษัิทฯ ยังคงรับภาระสทุธสิงูสดุคอื 15 ลา้นบาท11  

                                                

9 โปรดดเูชงิอรรถ 1 ในหนา้ที ่2 

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

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



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่15/68 

 

พรอ้มกนันี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่ 11/2564 ไดม้มีตอินุมัตกิารเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้และ

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ ระหวา่งบรษัิทฯ ในฐานะผูข้าย และนายธรรศพลฐ ์ แบเลเว็ลด ์ ในฐานะผูซ้ือ้ และ/หรอื 

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

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

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

เพิม่เตมิ) และสญัญาโอนสทิธเิรยีกรอ้งระหวา่งบรษัิทฯ (ในฐานะผูรั้บโอนสทิธ)ิ และบรษัิท Cleveland Universe 

Limited (ในฐานะผูโ้อนสทิธ)ิ ลงวนัที ่29 ธันวาคม 2563 ส าหรับการโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามหนีเ้งนิกูต้ามสญัญากูย้มื

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

ซึง่การโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามหนีเ้งนิกูร้ะหวา่งบรษัิทฯ และบรษัิท Cleveland Universe Limited นัน้ สบื

เนือ่งมาจากธรุกรรมการไดม้าซึง่สนิทรัพยส์ าหรับหุน้สามัญและสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูข้อง WV ทีไ่ดรั้บอนุมัตจิาก

มตทิีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ของบรษัิทฯ เมือ่วันที ่24 กรกฎาคม 2563 ระหวา่งบรษัิทฯ ในฐานะผูซ้ือ้ 

และบรษัิท Cleveland Universe Limited ในฐานะผูข้าย ทัง้นี ้ หลงัจากการซือ้หุน้และรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้

เงนิกูม้าจากผูข้ายเดมินัน้ บรษัิทฯ และ WV ไม่ไดเ้ขา้ท าสญัญากูย้มืเงนิเพิม่เตมิอกี 

 

ความคบืหนา้เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี ้

เมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2564 บรษัิทฯ และผูจ้ะซือ้ ไดเ้ขา้ท าบันทกึความเขา้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกบัธรุกรรมการ

ลงทนุใน WV เพือ่ก าหนดรายละเอยีดเบือ้งตน้ของการซือ้ขายหุน้ WV และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื 

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

หรอืวนัอืน่ใดทีคู่ส่ญัญาไดต้กลงกนัเป็นลายลักษณ์อักษร (หรอืเรยีกวา่ “วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์” หรอื 

Completion Date) โดยตกลงราคาซือ้ขายหุน้และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืพรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่าย

ทัง้หมดเทา่กับ 575 ลา้นบาท 

 

1.2 วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรำยกำร 

บรษัิทฯ จะเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยด์งักลา่ว ภายหลงัจากทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุ

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

จากทีเ่งือ่นไขบงัคบักอ่นตา่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ ส าเร็จครบถว้นหรอืไดรั้บ

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

รายการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 

1.3 คูส่ญัญำและควำมสมัพนัธท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

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

ผูซ้ ือ้ : นายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด์1/ 

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 

ผูซ้ ือ้และผูข้าย 

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

แลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ2/ ซึง่ถอืวา่ไมม่คีวามเกีย่วโยงกนัหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ ตามนยิามในประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

หมายเหต:ุ 

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

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

แหง่เดยีว ส าหรับบรษัิท ไทยแอรเ์อเชยี จ ากดั ประกอบธรุกจิใหบ้รกิารสายการบนิราคาประหยัด โดยมรีายไดห้ลกัจากการใหบ้รกิารขนสง่

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

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

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

บรษัิทฯ จะจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญของ WV ซึง่เป็นบรษัิทร่วม และโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้เงนิใหกู้ย้ืมที ่

WV มอียู่กับบรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่าย ใหแ้ก่นายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์โดยมรีายละเอยีดของสนิทรัพยท์ีจ่ะ

จ าหน่ายไปตามรายละเอยีดในสว่นที ่1 ขอ้ 1.5 ของรายงานฉบับนี้ 

ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้บรษัิทฯ จะมไิดม้กีารลงทนุใน WV อกีตอ่ไป รวมทัง้จะไม่มเีงนิให ้

กูย้มืและภาระค ้าประกนัเงนิกูย้มืใหแ้ก ่WV อกีตอ่ไปเชน่กนั 

 

 กอ่นการเขา้ท ารายการ     หลงัการเขา้ท ารายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ยังคงมภีาระผูกพันตามสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูร้ะหวา่ง 

บรษัิทฯ กับผูซ้ ือ้ ตามทีป่รากฏในสรุปสาระส าคญัของสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ ในหนา้ที ่ 18 

ของรายงานฉบบันี้ 

 

โดยบรษัิทฯ จะเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ เพือ่ขายและโอนหุน้สามัญของ WV 

จ านวนรอ้ยละ 40 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ WV และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูข้อง WV ตามสญัญากูย้มืเงนิของ 

WV ใหแ้กผู่ซ้ ือ้ 

เมือ่มกีารซือ้ขายหุน้ทัง้หมดทีบ่รษัิทฯ ถอือยูใ่หแ้กผู่ซ้ ือ้แลว้ บรษัิทฯ จงึมคีวามประสงคจ์ะลดภาระผูกพันที่

มอียูก่ับ WV บรษัิทฯ จงึไดก้ าหนดเป็นเงือ่นไขและขอ้ตกลงการซือ้ขายหุน้ในครัง้นี้วา่ ผูซ้ ือ้จะตอ้งรับซือ้สทิธิ

เรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูต้ามสญัญากูย้มืเงนิของ WV ไปพรอ้มกันดว้ย เนือ่งจากเมือ่มกีารซือ้ขายหุน้ทัง้หมดทีบ่รษัิทฯ 

ถอือยูใ่หแ้กผู่ซ้ ือ้ และบรษัิทฯ ขาดจากการเป็นผูถ้อืหุน้ใน WV แลว้ บรษัิทฯ ไมม่คีวามประสงคจ์ะมภีาระผกูพันใดๆ 

กบั WV อกีตอ่ไป บรษัิทฯ จงึไดก้ าหนดเป็นเงือ่นไขและขอ้ตกลงการซือ้ขายหุน้ในครัง้นีว้า่ ผูซ้ือ้จะตอ้งรับซือ้สทิธิ

เรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูต้ามสญัญากูย้มืเงนิของ WV ไปพรอ้มกนัดว้ย ดงันัน้ เมือ่ธรุกรรมการจ าหน่ายไปซึง่ทรัพยส์นินี้

เสร็จสมบรูณ์ บรษัิทฯ จะยุตกิารเป็นผูถ้อืหุน้และผูใ้หกู้ใ้น WV 

อยา่งไรก็ด ี หากไมม่กีารซือ้ขายทรัพยส์นิเกดิขึน้อนัเนือ่งมาจากทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2564 

ของบรษัิทฯ มมีตไิมอ่นุมัตใิหบ้รษัิทฯ ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นีแ้ละเงือ่นไขบงัคบักอ่นไม่บรรลผุล

ส าเร็จ คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงจะเลกิสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูต้อ่ไป 
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สรุปสำระส ำคญัของสญัญำซือ้ขำยหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ดงันี้ 

เร ือ่ง ขอ้ตกลง 

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

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

(ข) สทิธเิรยีกรอ้งในหนีข้องเงนิกูใ้นบรษัิทเป้าหมาย ตามสญัญากูย้มืเงนิของ WV 

2. ราคาซือ้ขายทรัพยส์นิ และวธิกีาร

ช าระเงนิ (Consideration and 

Payment) 

ราคาซือ้ขายทรัพยส์นิ เป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ประมาณ 575,000,000 บาท  

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

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

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

ทัง้สิน้ประมาณ 142,604,117.70 บาท ซึง่เทา่กบัมลูคา่หนีเ้งนิกูย้มืคงคา้งในสว่นของสทิธิ

เรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูย้มื 

โดยที ่บรษัิทฯ จะไดร้ับช าระเงนิราคาซือ้ขายทรัพยส์นิทัง้จ านวน ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ 

3. วนัท าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ 

(Completion Date) 

เมือ่เงือ่นไขบงัคบักอ่นครบถว้น ทัง้นี ้ คูส่ญัญาคาดการณ์วา่ ธรุกรรมจะแลว้เสร็จภายในวนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2564 หรอืวนัอืน่ใดทีคู่ส่ญัญาจะตกลงกนั 

4. เงือ่นไขบงัคบักอ่น (Condition 

Precedent) 

1) บรษัิทฯ ตอ้งไดร้ับอนุมตัจิากทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2564 ของบรษัิทฯ และ

คณะกรรมการของบรษัิทฯ ในการซือ้ขาย และโอนทรัพยส์นิตามสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธิ

เรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้และ/หรอื ด าเนนิการอืน่ใดภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้

เงนิกู ้

2) WV ตอ้งไดร้ับความยนิยอมจากธนาคารออมสนิ เนือ่งจากจะมกีารเปลีย่นแปลงผูถ้อืหุน้ของ WV 

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

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

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

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

การพจิารณาใหค้วามยนิยอมดงักลา่ว1/ 

5. ขอ้ตกลงกระท าการ 

(Undertakings) 

ณ วนัทีก่ารซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ บรษัิทฯ และผูซ้ ือ้ ตกลงจะด าเนนิการรว่มกนัสง่หนังสอืแจง้ WV 

เรือ่งบรษัิทฯ ยตุกิารเป็นคูส่ญัญาของสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2563 ระหวา่งนาย

ธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์นายสเุทพ ศรอีนิทราวานชิ นายธเนศ พานชิชวีะ และบรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอร์

ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

6. สทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายในกรณีที่

บรษัิทฯ ผดิค ารับรอง (Warranty 

Claim and Limitation of Liability) 

หากบรษัิทฯ ผดิค ารับรอง (ซึง่เป็นค ารบัรองตามมาตรฐานทัว่ไปทีคู่ส่ญัญาตกลงระหวา่งกนั ส าหรับ

การซือ้ขายหุน้ เชน่ เรือ่งการมอี านาจในการเขา้ท าธรุกรรมการซือ้ขายทรัพยส์นิ ความถกูตอ้งของ

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกรรมการซือ้ขายทรัพยส์นิ และการทีผู่ข้ายมกีรรมสทิธิเ์หนอืทรัพยส์นิทีซ่ ือ้

ขายอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เป็นตน้) เป็นเหตใุห ้ WV เกดิความเสยีหาย ผูซ้ ือ้สามารถมสีทิธิ

เรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากบรษัิทฯ โดยรายละเอยีดค ารับรองจะปรากฏในสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธิ

เรยีกรอ้งในหนีร้ะหวา่งบรษัิทฯ และผูซ้ ือ้ โดยระยะเวลาและมลูคา่ความรับผดิในกรณีทีบ่รษัิทฯ ผดิ

ค ารับรอง เป็นดงันี ้

1) ภายใน 5 ปี นับตัง้แตก่ารโอนหุน้ทีซ่ ือ้ขายครัง้แรก ภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้ลงวนัที ่ 25 

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

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

2) ภายใน 2 ปี นับตัง้แตก่ารโอนหุน้ทีซ่ ือ้ขายครัง้แรก ภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้เดมิ กลา่วคอื 

ภายในวนัที ่18 ตลุาคม 2565 ส าหรับเรือ่งอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชภ่าษี 

3) มลูคา่ความรับผดิของบรษัิทฯ เมือ่รวมกนัแลว้ตอ้งไมเ่กนิกวา่ราคาซือ้ขายทรพัยส์นิทัง้หมด 

ทัง้นี ้ ระยะเวลาของค ารับรองทีจ่ะระบใุนสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีร้ะหวา่งผูซ้ ือ้และ

บรษัิทฯ ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาค ารับรองทีร่ะบตุามสญัญาซือ้ขายหุน้เดมิ1/ 

ดงันัน้ ในกรณีทีบ่รษัิทฯ ถกูเรยีกคา่เสยีหายจากการผดิค ารับรองบรษัิทฯ สามารถเรยีกรอ้ง

คา่เสยีหายดงักลา่วจากบรษัิท Cleveland Universe Limited ภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้เดมิไดอ้กี

ทอดหนึง่ (Back-to-Back Warranty)1/ 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่19/68 

 

หมายเหต:ุ 

1/ WV ไดย้ืน่เอกสารขอความยนิยอมจากธนาคารออมสนิแลว้เมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 2564 ซึง่ธนาคารออมสนิอยูร่ะหวา่งการพจิารณาและคาดวา่

จะด าเนนิการแลว้เสร็จภายในเดอืนธนัวาคม 2564 

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

2565 ส าหรับเรือ่งอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชภ่าษี 

 

อนึง่ คณะกรรมการบรษัิทฯ มคีวามเห็นวา่เงือ่นไขตา่งๆ ทีร่ะบใุนสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี้

เงนิกูข้า้งตน้ มคีวามสมเหตสุมผล และไมด่อ้ยไปกวา่สทิธเิดมิทีร่ะบภุายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้เดมิ เชน่ เรือ่งสทิธิ

เรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ในกรณีทีบ่รษัิทฯ ผดิค ารับรอง ซึง่เมือ่บรษัิทฯ ถกูเรยีกคา่เสยีหายจากการผดิค ารับรอง บรษัิทฯ 

สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายดงักลา่วจากบรษัิท Cleveland Universe Limited ภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้เดมิไดอ้กี

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

ฯ ผดิค ารับรองตามทีร่ะบใุนสญัญาซือ้ขายหุน้ภายในวนัที ่ 18 ตลุาคม 2568 ส าหรับเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษี และ

ภายในวนัที ่18 ตลุาคม 2565 ส าหรับเรือ่งอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชภ่าษี และบรษัิทฯ ตกลงรับผดิชอบโดยมคีวามรับผดิรวมกนั

แลว้ไมเ่กนิกวา่ราคาซือ้ขายทรัพยส์นิทัง้หมด ทัง้นี ้ หากพน้เวลาดงักลา่วแลว้ ผูล้งทนุตกลงวา่จะไม่สามารถใชส้ทิธิ

เรยีกรอ้งใหบ้รษัิทฯ ชดใชค้า่เสยีหายในเรือ่งดงักลา่วไดอ้กีตอ่ไป ซึง่ระยะเวลาในสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็น

ระยะเวลาเดยีวกบัทีท่างบรษัิทฯ สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากบรษัิท Cleveland Universe Limited ได ้ ถงึแม ้

ภายหลงัจากการท ารายการจ าหน่ายไปเสร็จสิน้และบรษัิทฯ มไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของ MV แลว้ 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบรษัิทฯ ยังมคีวามเห็นในสว่นของมลูคา่ของการจ าหน่ายไปในครัง้นีท้ีม่ลูคา่ 

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

บาท นัน้ มคีวามเหมาะสมและหากมกีารเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากผูล้งทนุ ความเป็นไปไดท้ีม่ลูคา่การเรยีกรอ้ง

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

เสยีหายทรัพยส์นิทีม่ั่นคงนัน้คอ่นขา้งต า่ 

 

1.5 รำยละเอยีดของสนิทรพัยท์ีจ่ ำหนำ่ยไป 

หุน้สามัญของบรษัิทร่วม ไดแ้ก ่

หุน้สามัญทัง้หมดทีบ่รษัิทฯ ถอือยู่ใน WV ซึง่ประกอบธรุกจิโรงแรมระดบั 4 ดาว ภายใตช้ือ่ โรงแรมเมอรเ์คยีว 

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

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

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

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ WV ดงันี้ 

บรษัิทฯ จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่WV มอียู่กบับรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ย 

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

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

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

ดอกเบีย้คงคา้งทีบ่รษัิทฯ จะไดรั้บช าระจะถกูค านวณจนถงึวนัทีท่ าการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะขายใหแ้กผู่จ้ะซือ้ 

 

                                                

12 ตามเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายหุน้เดมิ บรษัิทฯ จะสามารถเรยีกรอ้งความเสยีหายไดจ้ากบรษัิท Cleveland Universe Limited ในจ านวนไมเ่กนิ 

560 ลา้นบาท จงึมใิชเ่ป็นการ Back-to-Back Warranty ทัง้จ านวน โดยหากเกดิคา่เสยีหายขึน้ บรษัิทฯ ยังคงรับภาระสทุธสิงูสดุคอื 15 ลา้นบาท 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
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โดยหนีเ้งนิใหกู้ย้มื ทีบ่รษัิทใหกู้ย้มืแก ่ WV และดอกเบีย้คา้งจา่ย ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2564 เทา่กับ 

141,591,342.07 บาท  

 

ขอ้มลูโดยสรุปของสนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไป มดีงัตอ่ไปนี้ 

ขอ้มูลท ัว่ไปของ WV 

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

จ ากัด) จดทะเบยีนจัดตัง้เมือ่วันที ่19 กมุภาพันธ ์2553 ดว้ยทนุจดทะเบยีนเริม่ตน้ 1 ลา้นบาท โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่

ประกอบธรุกจิโรงแรม รสีอรท์และหอ้งชดุ ภายใตช้ือ่ “โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั” ตัง้อยูเ่ลขที ่1599 ถนน

เพชรบรุตีดัใหม ่(ตดิกับถนนก าแพงเพชร 7) แขวงมักกะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ซึง่ตอ่มาไดม้กีารเพิม่ทนุ

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

และช าระแลว้เป็น 350 ลา้นบาทในปี 2556 และครัง้ที ่ 3 เพิม่ทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้เป็น 450 ลา้นบาทในปี 

2558 

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

ไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ WV   

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

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

รายงานฉบับนี)้  

ทรพัยส์นิทีส่ ำคญัของ WV 

ทรัพยส์นิทีส่ าคัญตามทีป่รากฏในงบการเงนิของ WV ประกอบดว้ย สทิธกิารเชา่ทีด่นิ สิง่ปลกูสรา้ง และ

อปุกรณ์สทุธ ิซึง่เป็นทรัพยส์นิหลกัทีใ่ชใ้นการด าเนนิธรุกจิโรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั โดยมมีลูคา่ทางบญัชี

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

697.60 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดของทรัพยส์นิทีส่ าคญั สรุปไดด้งันี้ 

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

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

มักกะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

สำระส ำคญัของสทิธกิำรเชำ่และสิง่ปลกูสรำ้ง  

ทีต่ ัง้สทิธกิำรเชำ่ทีด่นิและ 

สิง่ปลกูสรำ้ง 

เลขที ่1599 ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่(ตดิถนนก าแพงเพชร 7) แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 

โดยอยูใ่กลส้ถานทีส่ าคญัดงันี ้

- สถานรีถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ลงิก ์(สถานมีกักะสนั) ประมาณ 250 เมตร 

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

สถานเีพชรบรุ ีประมาณ 700 เมตร 

- โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์ประมาณ 750 เมตร 

- ศนูยก์ารคา้เซน็ทรัลพลาซา่ พระรามเกา้ ประมาณ 1.4 กโิลเมตร 

- ตลาดประตนู ้า ประมาณ 1.7 กโิลเมตร 

- ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน ประมาณ 2.5 กโิลเมตร 

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

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

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

รำยละเอยีดของทีด่นิ และ

สภำพกำรใชง้ำน 

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

ลกัษณะของทีด่นิ ลกัษณะรปูแปลงคลา้ยรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ โดยทีด่นิตดิถนนก าแพงเพชร 7 (ถนนลาดยางขนาด 4 ชอ่งทาง

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

มคีวามสงูเสมอระดบัถนนดา้นหนา้ 

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

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

อ านวยความสะดวกตา่งๆ  

ผูถ้อืกรรมสทิธิท์ ีด่นิ การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

ผูถ้อืกรรมสทิธิส์ ิง่ปลกูสรำ้ง บรษัิท เว็ลธ ์เวนเจอรส์ จ ากดั (เมือ่ครบอายสุญัญาเชา่ สิง่ปลกูสรา้งและสว่นควบตา่งๆ จะตกเป็นกรรมสทิธิ์

ของผูใ้หเ้ชา่) 

ผูค้รอบครองสทิธกิำรเชำ่

ทีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้ง 

บรษัิท เว็ลธ ์เวนเจอรส์ จ ากดั ภายใตส้ญัญาระหวา่งการรถไฟแหง่ประเทศไทย และบรษัิท เว็ลธ ์เวนเจอรส์ 

จ ากดั ดงันี ้

1. สัญญาเช่าที่ด ินเพื่อด าเนินการจัดหาผลประโยชน์ที่บริเวณย่านสถานีมักกะสัน เลขที่สัญญา 

907538126 ฉบบัลงวนัที ่4 กมุภาพนัธ ์2554  

2. บนัทกึตอ่ทา้ยสญัญาเชา่ทีด่นิเพือ่ด าเนนิการจัดหาผลประโยชนท์ีบ่รเิวณยา่นสถานมีกักะสนั ฉบบัลง

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

3. บนัทกึตอ่ทา้ยสญัญาเชา่ทีด่นิเพือ่ด าเนนิการจัดหาผลประโยชนท์ีบ่รเิวณยา่นสถานมีกักะสนั ฉบบัลง

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

4.  สญัญาเชา่ทีด่นิเพือ่ปลกูสรา้งอาคารทีบ่รเิวณยา่นสถานมีกักะสนั เลขทีส่ญัญา 902538110 ฉบบัลง

วนัที ่4 กมุภาพนัธ ์2554 

5. บนัทกึตอ่ทา้ยสญัญาเชา่ทีด่นิเพือ่ปลกูสรา้งอาคารทีบ่รเิวณยา่นสถานมีกักะสนั ฉบบัลงวนัที ่ 4 

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

6. บนัทกึตอ่ทา้ยสญัญาเชา่ทีด่นิเพือ่ปลกูสรา้งอาคารทีบ่รเิวณยา่นสถานมีกักะสนั ฉบบัลงวนัที ่ 4 

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

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

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

ภำระผกูพนัในสทิธกิำรเชำ่

และสิง่ปลกูสรำ้ง 

จ านองเป็นหลกัประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวของธนาคารออมสนิทัง้จ านวน ภายใตห้นังสอืยนิยอมจากการรถไฟ

แหง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่8 ธนัวาคม 2558 

กฎหมำยทีม่ผีลกระทบตอ่

ทรพัยส์นิ 

ทรัพยส์นิตัง้อยูใ่นเขตผงัเมอืงประเภทพาณชิยกรรม (พืน้ทีส่แีดง) ตามประกาศผงัเมอืงรวมจังหวดั

กรงุเทพมหานคร (พ.ศ. 2556) ซึง่ทีด่นิดงักลา่วสามารถประกอบกจิกรรมโรงแรมไดต้ามขอ้ก าหนดการใช ้

ประโยชนท์ีด่นิ 

รำคำประเมนิสทิธกิำรเชำ่

และสิง่ปลกูสรำ้ง 

บรษัิท ทรทีร ีแอพไพรซลั จ ากดั ประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิดว้ยวธิรีายได ้(Income Approach) แบบคดิลด

กระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow) โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการประเมนิเพือ่สาธารณะ ไดม้ลูคา่เทา่กบั 

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

มลูคำ่ทำงบญัช ี สทิธกิารเชา่ทีด่นิ เทา่กบั 7.26 บาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

สิง่ปลกูสรา้ง เทา่กบั 691.16 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

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

HO-OTR ลงวนัที ่29 กนัยายน 2564 

 

หนีส้นิทีส่ ำคญัของ WV 

หนีส้นิทีส่ าคัญตามทีป่รากฏในงบการเงนิของ WV ไดแ้ก ่(1) เงนิกูย้มืจากบคุคลและบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง (เงนิ

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

การพักช าระเงนิตน้เป็นระยะเวลา 24 เดอืน ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2563 ถงึเดอืนมนีาคม 2565 และขยายระยะเวลา

ช าระหนีต้ามสญัญาเงนิกูจ้ากเดมิออกไปอกี 24 เดอืน ตามมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืลกูหนีท้ีไ่ดรั้บผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19)  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่22/68 

 

โดยมมีลูคา่ทางบญัชขีองหนี้สนิทีส่ าคญัดงักลา่วขา้งตน้ตามงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ ส าหรับงวด 12 

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

 

1.6 มูลคำ่รวมของสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหนำ่ยไป กำรช ำระคำ่ตอบแทน เกณฑท์ีใ่ชใ้นกำรค ำนวณมูลคำ่

รวมของสนิทรพัยท์ีจ่ ำหนำ่ยไปและมูลคำ่สิง่ตอบแทน 

1.6.1 มลูคา่รวมของสนิทรัพยท์ีจ่ าหน่ายไป 

มลูคา่รวมของสนิทรัพย ์ และคา่ตอบแทนทีบ่รษัิทฯ จะไดรั้บจากการขายหุน้ทีจ่ะขายและการโอนสทิธิ

เรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิใหกู้ย้มืทีผู่จ้ะซือ้จะช าระใหแ้กบ่รษัิทฯ ในมูลคา่ซือ้ขายรวมทัง้ส ิน้ 575 ลา้นบาท 

สามารถแบง่ไดด้งันี้ 

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

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

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

หรอื 33.87 บาทตอ่หุน้ 

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

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

จะท ารายการแลว้เสร็จ) รวมเป็นมลูคา่ 142,604,117.70 บาท ซึง่เทา่กบัมูลคา่หนีเ้งนิกูย้มืคงคา้งในสว่นของสทิธิ

เรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูย้มื (ในกรณีทีท่ ารายการภายหลงัจากวนัที ่ 29 ธันวาคม 2564 บรษัิทฯ จะไดรั้บดอกเบีย้เงนิกู ้

เพิม่ขึน้ จนถงึวนัทีท่ ารายการจรงิ) 

 

1.6.2 เกณฑท์ีใ่ชใ้นการค านวณสนิทรัพยท์ีจ่ าหน่ายไปและมลูคา่สิง่ตอบแทน 

มลูคา่สิง่ตอบแทนเป็นมลูคา่ทีไ่ดจ้ากการเจรจาตอ่รองระหวา่งบรษัิทฯ กบัผูจ้ะซือ้ โดย 

หุน้สามัญของ WV 

บรษัิทฯ ไดพ้จิารณามาจากการประเมนิมลูคา่หุน้ของกจิการดว้ยวธิกีารตา่งๆ ไดแ้ก ่ วธิมีลูคา่ตามบญัช ี วธิี

ปรับปรุงมลูคา่ตามวธิเีปรยีบเทยีบกับบรษัิททีป่ระกอบธรุกจิใกลเ้คยีงกนั และวธิคีดิลดกระแสเงนิสด ซึง่ทางบรษัิทฯ 

มคีวามเห็นวา่ วธิคีดิลดกระแสเงนิสด เป็นวธิทีีเ่หมาะสมทีส่ดุในการประเมนิมลูคา่ เนือ่งจากเป็นวธิทีีค่ านงึถงึผลการ

ด าเนนิงานในอดตี แผนธรุกจิ สภาวะเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมทีแ่สดงถงึความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสดใน

อนาคต ซึง่บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาถงึผลประกอบการในอดตี และสดัสว่นรายได ้และมคีวามเห็นวา่ ผลการด าเนนิงานใน

อดตี เป็นผลการด าเนนิงานทียั่งไมด่งึศักยภาพของโรงแรมฯ ออกมาใชอ้ยา่งเต็มที ่ เนือ่งจากมอีตัราการใชบ้รกิาร

หอ้งอาหารและหอ้งประชมุสมัมนาคอ่นขา้งต า่ และมสีดัสว่นรายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดืม่ รายไดค้า่หอ้ง

ประชมุคอ่นขา้งต า่เมือ่เทยีบกบัโรงแรมเทยีบเคยีงในอตุสาหกรรม ซึง่ WV มสีดัสว่นรายไดด้งันี ้ รายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารหอ้งพัก รอ้ยละ 69.40 รายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดืม่ รอ้ยละ 24.37 รายไดค้า่หอ้งประชมุเพือ่จัด

อบรมสมัมนา รอ้ยละ 4.88 และรายไดอ้ืน่ๆ รอ้ยละ 1.35 ทางบรษัิทฯ จงึไดป้รกึษาหารอื และประชมุถงึแนวทางการ

บรหิารโรงแรม รวมไปถงึแผนธุรกจิในอนาคต ซึง่การประเมนิมูลคา่โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั จงึอา้งองิถงึ

แผนธรุกจิของโรงแรมฯ เป็นหลกั รวมถงึน าผลประกอบการในอดตีมาพจิารณา และยังรวมถงึขอ้มลูจากอตุสาหกรรม

โรงแรมและการทอ่งเทีย่วดว้ย จงึสามารถสรุปมูลคา่ประเมนิสว่นของผูถ้อืหุน้ของ WV ไดเ้ทา่กับ 916.44 – 

1,099.27 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมลูคา่ตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีร่อ้ยละ 40 จะเทา่กับ 366.58 – 439.71 ลา้นบาท 

(รายละเอยีดเพิม่เตมิอยูใ่นขอ้ 1.7 ของสารสนเทศเกีย่วกบัรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์บญัช ี2 (ส ิง่ทีส่ง่มาดว้ย 

6) ของบรษัิทฯ ทีแ่นบมากบัหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี)้ 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่23/68 

 

นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ไดพ้จิารณามลูคา่ทรัพยส์นิของ WV จากการประเมนิของผูป้ระเมนิทรัพยส์นิ โดย 

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

ประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของ WV ดว้ยวธิรีายได ้ แบบคดิลดกระแสเงนิสด บนสมมตฐิานทีโ่รงแรมจะมกีารเปิด

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

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นมูลคา่ตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีร่อ้ยละ 40 จะเทา่กบั 493.72 ลา้นบาท 

บรษัิทฯ ไดพ้จิารณามลูคา่ประเมนิทรัพยส์นิ ประกอบกับการประเมนิมลูคา่ยุตธิรรมของสว่นผูถ้อืหุน้ขา้งตน้

แลว้ มคีวามเห็นวา่ราคาซือ้ขาย WV อยูใ่นชว่งราคาทีส่มเหตสุมผลกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และศักยภาพในการ

เจรญิเตบิโตของพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ WV 
บรษัิทฯ จะจ าหน่ายสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูข้อง WV ตามสญัญากูย้มืเงนิของ WV ใหแ้กผู่จ้ะซือ้ ซึง่คดิเป็น

ราคาซือ้ขายส าหรับการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืพรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่ายรวมทัง้ส ิน้ 142,604,117.70 บาท 

ซึง่จ านวนเงนิดงักลา่วจะตอ้งเทา่กบัมลูคา่หนีเ้งนิกูย้มืคงคา้งในสว่นของสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูย้มื  โดยดอกเบีย้

คา้งจา่ยทีบ่รษัิทฯ จะไดรั้บช าระจะถกูค านวณจนถงึวนัทีท่ าการซือ้ขายหุน้ทีจ่ะขายใหแ้กผู่จ้ะซือ้ 

 

1.6.3 เงือ่นไขในการช าระเงนิ 

เมือ่เงือ่นไขบงัคบักอ่นครบถว้น และ ณ วนัทีก่ารซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ตามทีร่ะบใุนสญัญาซือ้ขายหุน้และ

สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ นายธรรศพลฐ ์ แบเลเว็ลด ์ จะช าระราคาซือ้ขายหุน้และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิให ้

กูย้มืพรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ยทัง้หมดใหแ้กบ่รษัิทฯ จนครบจ านวน  ทัง้นี ้ บรษัิทฯ คาดวา่ธุรกรรมการซือ้ขายจะแลว้

เสร็จภายในวนัที ่31 ธันวาคม 2564 หรอืวนัอืน่ใดทีคู่ส่ญัญาไดต้กลงกนั อยา่งไรก็ด ีหากไมม่กีารซือ้ขายทรัพยส์นิ

เกดิขึน้อนัเนือ่งมาจากทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2564 ของบรษัิทฯ มมีตไิมอ่นุมัตใิหบ้รษัิทฯ ท ารายการ

จ าหน่ายไปรายการนีแ้ละเงือ่นไขบงัคับกอ่นไมบ่รรลผุลส าเร็จ คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงจะเลกิสญัญาซือ้ขายหุน้

และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูต้อ่ไป 

 

1.7 ประเภทและขนำดของรำยกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรพัย ์

เกณฑก์ำรค ำนวณขนำดรำยกำร สตูรกำรค ำนวณ ขนำดรำยกำร 

1. เกณฑม์ลูคา่สนิทรัพยท์ีม่ตีวัตน

สทุธ ิ(NTA) 

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

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

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

4. เกณฑม์ลูคา่ของหลกัทรัพย ์ ไมส่ามารถค านวณได ้เนื่องจากบรษัิทฯ ไมม่กีารออกหลักทรัพยใ์หม่เพือ่

ช าระคา่ซือ้ขายสนิทรัพย ์

n.a. 

เกณฑส์งูสดุ ตำมเกณฑม์ลูคำ่รวมของสิง่ตอบแทน  รอ้ยละ 67.60 

เกณฑส์งูสดุเมือ่รวมขนำดรำยกำรยอ้นหลงั 6 เดอืน ตำมเกณฑม์ลูคำ่รวมของสิง่ตอบแทน รอ้ยละ 78.78 

หมายเหต:ุ 

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

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

 (ไมนั่บรวมสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน ประเภทสทิธกิารเชา่ (คา่ธรรมเนยีมจัดประโยชนร์อตดัจา่ย) จากการเชา่ทีด่นิจากการรถไฟแหง่ประเทศไทย 

จ านวน 6.44 ลา้นบาท ซึง่มกีารใชป้ระโยชนใ์นการท าธรุกจิ) 

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

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

 (ไมนั่บรวมสนิทรัพยส์ทิธกิารใชจ้ านวน 3.72 ลา้นบาท และไมนั่บรวมสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน ประเภทลขิสทิธิส์ารคดแีละเพลงจ านวน 2.25 ลา้น

บาท และสทิธใินการใชเ้ครือ่งหมายการคา้จ านวน 103.20 ลา้นบาท ซึง่มกีารใชป้ระโยชนใ์นการท าธรุกจิ) 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่24/68 

 

3/ ประกอบดว้ย  

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

60,970,857.26 บาท) และ  

 ราคาสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ WV ซึง่ค านวณจาก มลูคา่หนีเ้งนิกูย้มืและดอกเบีย้คา้งรับของ WV ค านวณถงึ ณ วนัที ่ 29 

ธนัวาคม 2564 จ านวน 142.60 ลา้นบาท (ซึง่เทา่กบัมลูหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ WV)  

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

 

1.8 แผนกำรใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรพัย ์

บรษัิทฯ มแีผนใชเ้งนิทีไ่ดรั้บจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ซึง่คาดวา่จะไดรั้บเงนิจากผูจ้ะซือ้ประมาณ 575 

ลา้นบาท โดยบรษัิทฯ จะส ารองเงนิทีไ่ดรั้บจากการจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญ WV เพือ่วตัถปุระสงคต์อ่ไปนี้ 

(1) เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน และเป็นเงนิทนุส ารองในการประกอบธรุกจิปัจจบุนัของกลุม่บรษัิทฯ ซึง่

ด าเนนิธรุกจิหลักเกีย่วกับสือ่ หรอื 

(2) เพือ่ใชใ้นการขยายธรุกจิของบรษัิทฯ ตามแผนการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ทีต่อ้งการกระจายความ

เสีย่งของการท าธรุกจิ รวมถงึลดปัจจัยความเสีย่งในการพึง่พงิความสามารถจากบคุลากรในธรุกจิสือ่ 

ซึง่บรษัิทฯ ไดม้กีารลงทนุเพือ่เพิม่ศกัยภาพใหก้บับรษัิทย่อยทางออ้มคอื บรษัิท ลเิบอเรเตอร ์จ ากัดซึง่

อยูร่ะหวา่งการยืน่ขอใบรับอนุญาตธรุกจิหลกัทรัพยแ์บบ ก. (ใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยแ์บบ

ครบวงจร) ทีปั่จจุบนัมแีผนการด าเนนิธรุกจิทางดา้นการเงนิเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์ ทัง้นี้ 

ใบอนุญาตธรุกจิหลกัทรัพยป์ระเภท ก. เป็นใบอนุญาตทีอ่นุญาตใหส้ามารถด าเนนิธรุกจิเกีย่วกบั

หลกัทรัพยไ์ดห้ลายประเภท ดังนัน้ บรษัิทฯ จงึเล็งเห็นโอกาสในการสรา้งผลประกอบการทีด่ขี ึน้ผา่น

ใบอนุญาตธรุกจิหลกัทรัพยแ์บบ ก. ซึง่หากบรษัิทยอ่ยทางออ้มไดรั้บใบอนุญาตดงักลา่วแลว้จะ

สามารถด าเนนิธรุกจิทางดา้นการเงนิทีค่รบวงจรมากยิง่ขึน้ ทัง้นี ้ บรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะศกึษาถงึ

ผลตอบแทนและความเป็นไปไดเ้บือ้งตน้ ในการประกอบธรุกจิประเภทอืน่ทีเ่กีย่วเนื่องเพิม่เตมิจากการ

ประกอบธรุกจินายหนา้ซือ้ขายหลกัทรัพย ์  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการขยายขอบเขตไปยังการ

ประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทอืน่ และ/หรอื ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งไดใ้นอนาคต ทัง้นี ้ บรษัิทฯ จะ

พจิารณาอยา่งถีถ่ว้นถงึผลตอบแทนสงูสดุของบรษัิทฯ และเพือ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ 

 

1.9 เง ือ่นไขในกำรท ำรำยกำร 

บรษัิทฯ จะจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของ WV ซึง่รวมทัง้การโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มื

ทัง้หมดของ WV โดยมเีงือ่นไขในการเขา้ท ารายการ ดงันี ้ 

(1) บรษัิทฯ ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ในการเขา้ท ารายการดงักลา่ว ดว้ยคะแนนเสยีง

ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธลิงคะแนน โดยไมนั่บ

สว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี13  

(2) การเขา้ท ารายการดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขบงัคบักอ่น (Conditions Precedent) ทีร่ะบไุวใ้น

สญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ตามทีร่ะบใุนสว่นที ่1 ขอ้ 1.4 ของรายงานฉบบันี ้ 

 

  

                                                

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

แบเลเว็ลด ์จ านวน 10,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 ของหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่25/68 

 

1.10 สญัญำทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรในคร ัง้นี ้

สรุปสาระส าคัญของสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยอ์ยูใ่นสว่นที ่ 1 ขอ้ 1.4 

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

มากบัหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี ้

 

2. ขอ้มูลของบรษิทั เว็ลธ ์เวนเจอรส์ จ ำกดั ซึง่เป็นสนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหนำ่ยไป 

ปรากฏตามรายละเอยีดในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบบันี ้ 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่26/68 

 

สว่นที ่2: ควำมเห็นของทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระ เกีย่วกบัควำมสมเหตสุมผลของรำยกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่

สนิทรพัย ์

 

 ในการพจิารณาความสมเหตสุมผลของการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณา

จากปัจจัยส าคัญ ดงัตอ่ไปนี้ 

 

1. วตัถปุระสงคแ์ละควำมจ ำเป็นในกำรเขำ้ท ำรำยกำร 

จากนโยบายการลงทนุของบรษัิทฯ ซึง่มนีโยบายทีจ่ะลงทนุในธรุกจิทีเ่ป็นการตอ่ขยายจากธุรกจิเดมิ (ธรุกจิ

สือ่) ทีม่อียูใ่นปัจจบุนัโดยบรษัิทฯ ยังคงด าเนนิธรุกจิสือ่ตอ่ไป เพือ่เป็นการเพิม่ชอ่งทางและศักยภาพในการหารายได ้

รวมถงึการพจิารณากระจายความเสีย่งของการลงทนุไปยังธรุกจิทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโต ไมพ่ึง่พารายไดห้ลักจาก

ความสามารถของบคุลากรเป็นหลกั โดยอาจจะพจิารณาเขา้ลงทนุในรูปแบบบรษัิทย่อย บรษัิทย่อยทางออ้ม บรษัิท

ร่วม หรอืพันธมติรทางธรุกจิ 

เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2563 บรษัิทฯ จงึตดัสนิใจเขา้ไปลงทนุในธรุกจิโรงแรมผา่นการลงทนุในหุน้สามัญ 

WV ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ WV พรอ้มทัง้รับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้โดยที่

บรษัิทฯ ไดป้ระเมนิความเสีย่งของการลงทนุ ภายใตส้ถานการณ์และผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชว่งเวลานัน้ซึง่อยูใ่นระลอกแรกของการแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยที่

คณะกรรมการบรษัิทฯ คาดการณ์วา่โรงแรมฯ ซึง่หยุดใหบ้รกิารชัว่คราวเมือ่เดอืนเมษายน 2563 จะสามารถกลับมา

ด าเนนิงานไดต้ามปกตภิายในสิน้ปี 2563 และตอ่มาไดเ้ขา้ท าธรุกรรมดงักลา่วแลว้เสร็จเมือ่วันที ่ 29 ธันวาคม 2563 

ซึง่เป็นชว่งเริม่ตน้ของการแพร่ระบาดในระลอกที ่2  

เมือ่พจิารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในระลอกที ่2 เมือ่ปลายปี 2563 ตอ่เนือ่ง

มาถงึระลอกที ่ 3 ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2564 เป็นตน้มา ทีม่จี านวนผูต้ดิเชือ้รายใหมแ่ละผูเ้สยีชวีติเพิม่ขึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง โดยจ านวนผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้ถงึหลกัหมืน่เมือ่วนัที ่ 17 กรกฎาคม 2564 และจ านวนผูต้ดิเชือ้รายใหมส่งูสดุ

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

ตลุาคม 2564  

ในขณะทีก่ารเร่งฉดีวคัซนีใหแ้กป่ระชาชนในชว่งครึง่แรกของปี 2564 ยังคงมขีอ้จ ากดัหลายประการ และ

เริม่ฉดีวคัซนีไดม้ากขึน้ตัง้แตเ่ดอืนมถินุายน 2564 เป็นตน้มา14 ประกอบกบัการกลายพันธุข์องเชือ้ไวรัส COVID-19 

สายพันธุเ์ดลตา้ทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธภิาพทีล่ดลงของวัคซนีในทกุยีห่อ้ทัว่โลก จงึท าใหก้ารคาดการณ์ของทศิทาง

ธรุกจิโรงแรมมกีารเปลีย่นแปลงไป โดยคาดวา่จะเริม่ฟ้ืนตวัเขา้ใกลร้ะดบัเดมิกอ่น COVID-19 ในปี 256715  

เมือ่วเิคราะหส์ถานการณ์ของอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและโรงแรม และโอกาสการฟ้ืนตวัของโรงแรมฯ ซึง่

ลว้นแตเ่ป็นปัจจัยภายนอกทีค่วบคมุไดย้าก ดงันัน้ การจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญของ WV รวมทัง้การโอนสทิธิ

เรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่ WV ยังคงคา้งกบับรษัิทฯ ถอืวา่เป็นทางเลอืกหนึง่ทีเ่หมาะสมในสถานการณ์

ปัจจุบนัของบรษัิทฯ ซึง่จะเป็นการลดการลงทนุในธรุกจิทีจ่ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวันานกวา่ทีค่าดการณ์

ไว ้ ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถน าเงนิไปลงทนุธรุกจิอืน่ทีม่โีอกาสไดรั้บผลตอบแทนเร็วขึน้ ซึง่จะสง่ผลดตีอ่ผลการ

                                                

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

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

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

แหง่ประเทศไทย, 1 มถินุายน 2564 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่27/68 

 

ด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในอนาคตตอ่ไป ทัง้นี ้ ในปี 2564 บรษัิทฯ ไดข้ยายการลงทนุไปสูธ่รุกจินายหนา้ซือ้ขาย

หลกัทรัพย ์โดยการจัดตัง้บรษัิท ลเิบอเรเตอร ์จ ากดั ถอืหุน้โดยบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ซึง่ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการยืน่

ขอใบรับอนุญาตธรุกจิหลกัทรัพยแ์บบ ก. (ใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยแ์บบครบวงจร) และมแีผนทีจ่ะศกึษา

ถงึผลตอบแทนและความเป็นไปไดเ้บือ้งตน้ ในการประกอบธรุกจิประเภทอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่งเพิม่เตมิจากการประกอบ

ธรุกจินายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์ เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการขยายขอบเขตไปยังการประกอบธรุกจิหลกัทรัพย์

ประเภทอืน่ และ/หรอื ธรุกจิทีเ่กีย่วเนื่องไดใ้นอนาคต  

 

2. เปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยของกำรเขำ้ท ำรำยกำร 

2.1 ขอ้ดแีละประโยชนข์องกำรเขำ้ท ำรำยกำร 

(1) ลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิโรงแรม 

เนือ่งจากชว่งเวลาทีบ่รษัิทฯ เริม่ตดัสนิใจลงทนุในธรุกจิโรงแรมของ WV เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2563 ความ

รุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย อยูใ่นชว่งเริม่ตน้ คอื เป็นการตดิเชือ้

ในระลอกที ่1 จนเริม่ควบคมุไดร้ะดบัหนึง่ในชว่งเดอืนพฤษภาคม 2563 (ซึง่ระลอกที ่1 ถอืวา่มคีวามรุนแรงนอ้ยกวา่

การแพร่ระบาดในระลอกที ่ 2 และระลอกที ่ 3 ทีม่จี านวนผูต้ดิเชือ้และเสยีชวีติเพิม่ขึน้อยา่งมาก) บรษัิทฯ จงึ

คาดการณ์วา่ธรุกจิโรงแรมจะเริม่ฟ้ืนตวัในปี 2564 

โดยอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว โรงแรม ธรุกจิขนสง่ทัง้ทางบกและทางอากาศ รวมทัง้ธรุกจิบรกิารเกอืบทกุ

ประเภทไดรั้บผลกระทบทางตรงอยา่งรุนแรงมาตัง้แตช่ว่งตน้ปี 2563 อนัเนื่องมาจากการก าหนดมาตรการเพือ่หยดุ

การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ไดแ้ก ่มาตรการปิดเมอืง (Lockdown) ของประเทศตา่งๆ รวมทัง้ประเทศ

ไทย เพือ่ควบคมุการเดนิทางระหวา่งประเทศ สง่ผลใหก้ารเดนิทางระหวา่งประเทศหยดุชะงัก, มาตรการ Lockdown 

ภายในประเทศเพือ่จ ากดัการเดนิทางภายในประเทศ, การจ ากัดประเภทธรุกจิและระยะเวลาในการใหบ้รกิาร เป็นตน้ 

จากมาตรการขา้งตน้ รวมทัง้การปรับพฤตกิรรมการใชช้วีติในวถิใีหม ่ (New Normal) จงึสง่ผลท าใหจ้ านวน

นักทอ่งเทีย่วไทยและตา่งชาตหิดตวัอยา่งรุนแรงเป็นประวตักิารณ์ถงึรอ้ยละ 74 จากปี 2562 สว่นภาพรวมของ

ประเทศไทยมดีงันี้ 

- จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตใินปี 2563 หดตวัรอ้ยละ 83.20 จากปี 2562 ซึง่นักทอ่งเทีย่วจากตลาดหลัก

หดตวัอยา่งรุนแรงไดแ้ก ่ นักทอ่งเทีย่วจากประเทศจนี อนิเดยี เกาหลใีต ้ และมาเลเซยี ลดลงรอ้ยละ 

88.60 รอ้ยละ 86.90 รอ้ยละ 86.20 และรอ้ยละ 85.50 ตามล าดบั 

- รายไดจ้ากนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิ9 เดอืนแรกของปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 76.80 จากปี 2562 โดยลดลง

จากตลาดหลกั ไดแ้ก ่ นักทอ่งเทีย่วจากประเทศจนี อนิเดยี เกาหลใีต ้สหราชอาณาจักร และรัสเซยี ซึง่

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

- จ านวนนักทอ่งเทีย่วคนไทยเดนิทางทอ่งเทีย่วในประเทศในปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 47.60 และรายไดจ้าก

นักทอ่งเทีย่วคนไทยเดนิทางทอ่งเทีย่วในประเทศในปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 55.40 จากปี 2562 โดยหดตวั

เกอืบรอ้ยละ 100 ในชว่งเดอืนเมษายน - พฤษภาคม 2563 เป็นผลจากมาตรการ Lockdown ทัว่ประเทศ 

และก าลงัซือ้ทีล่ดลงจากภาวะเศรษฐกจิถดถอยซึง่มกีารปิดกจิการและเลกิจา้งงานอยา่งตอ่เนือ่ง กอ่น

สถานการณ์จะปรับตัวดขี ึน้ตัง้แตเ่ดอืนมถินุายน 2563 เป็นตน้มา 

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

 

ทัง้นี ้ จากการคาดการณ์การฟ้ืนตวัของอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและโรงแรมทีค่าดวา่จะเริม่ฟ้ืนตวัประมาณปี 

2567 จะขึน้อยู่กับการควบคมุการแพร่ระบาดใหจ้บโดยเร็วและมาตรการป้องกนัทีเ่ขม้งวดเพือ่ใหร้ะบบเศรษฐกจิ



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่28/68 

 

สามารถด าเนนิตอ่ไปได ้ โดยทีรู่ปแบบการทอ่งเทีย่วและการใชช้วีติจะเปลีย่นแปลงไปภายใตฐ้านวถิชีวีติใหม ่ (New 

Normal) ทีจ่ะตอ้งมมีาตรการป้องกนัและเลีย่งความเสีย่งจากโรคระบาด อาท ิ การรักษาระยะหา่ง การลดการสมัผัส

โดยตรง การเนน้สขุอนามัยทีด่แีละความปลอดภัย เป็นตน้ ซึง่ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและโรงแรม

จ าเป็นตอ้งปรับตวั เพือ่ใหต้อบสนองความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่วทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่แรงขบัเคลือ่นส าคญัทีจ่ะ

พลกิฟ้ืนอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและโรงแรมของไทย ยังคงมาจากนักทอ่งเทีย่วจากตา่งประเทศโดยเฉพาะจาก

ประเทศหลักๆ เชน่ ประเทศจนี และอนิเดยี เป็นตน้ 

เมือ่ประเมนิผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ของอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว

และโรงแรม จงึเป็นการลดความเสีย่งทีบ่รษัิทฯ อาจจะไดรั้บหากยังคงลงทนุในหุน้สามัญของ WV ตอ่ไป ดงันี้ 

 ลดความเสีย่งหากโรงแรมฯ ยังไมส่ามารถกลับมาเปิดใหบ้รกิาร (Re-open) ไดต้ามก าหนดอันจะสง่ผล

โดยตรงตอ่ผลการด าเนนิงานของ WV ทีย่ังคงขาดทนุมาอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้นี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

COVID-19 ยังไม่สามารถควบคมุได ้ และ/หรอื มมีาตรการทีจ่ ากัดการเดนิทางเหมอืนเชน่ทีผ่า่นมา รวมถงึการเพิม่

มาตรการดา้นความปลอดภัย เชน่ มผีลการรับรองการตรวจเชือ้โวรัส COVID-19 การฉดีวัคซนี COVID-19 ครบโดส 

ก าหนดวงเงนิประกนัสขุภาพ เป็นตน้ ก็ย่อมสง่ผลตอ่ความเชือ่มั่นและจ านวนนักทอ่งเทีย่วทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

อนัอาจจะท าใหโ้รงแรมฯ ตอ้งทบทวนแผนทีจ่ะการเปิดใหบ้รกิารอกีครัง้ (Re-open) ออกไปจากทีก่ าหนดไว ้

ประมาณกลางปี 2565 

 ลดความเสีย่งจากผลการด าเนนิงานของ WV ทีอ่าจจะไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้ ภายหลงัจากที่

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

คุม้ทนุรวมทัง้ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวัเพือ่กลบัสูภ่าวะปกตทิีน่านกวา่เดมิ ซึง่จะท าให ้ WV ยังคงมผีลขาดทนุ

จากการด าเนนิงาน อนัจะสง่ผลใหก้ระแสเงนิสดไมเ่พยีงพอในการช าระคนืเงนิกูย้มืแกธ่นาคารออมสนิ ช าระดอกเบีย้

เงนิกูย้มืและดอกเบีย้คา้งจ่ายแกบ่รษัิทฯ รวมถงึบรษัิทฯ ตอ้งบนัทกึคา่เผือ่ผลขาดทนุจากเงนิลงทนุและสว่นแบง่

ขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมเพิม่ขึน้ในงบการเงนิรวม 

 ลดความเสีย่งหาก WV และโรงแรมฯ ไม่สามารถควบคมุตน้ทนุหลงัจากการกลับมาเปิดใหบ้รกิาร (Re-

open) ใหเ้ป็นไปตามประมาณการทีก่ าหนดไว ้ ซึง่จะสง่ผลกระทบในหลายดา้น อาท ิ WV จ าเป็นตอ้งจัดหาแหลง่

เงนิทนุเพิม่เตมิส าหรับตน้ทนุสว่นทีเ่พิม่ขึน้ มผีลขาดทนุจากการด าเนนิงานสงูขึน้ อนัจะสง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่ง 

อตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ รวมทัง้การด าเนนิงานของ WV โดยรวมทัง้หมด 

 ลดความเสีย่งจากการที ่ WV ไมส่ามารถด ารงอตัราสว่นทางการเงนิใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทางการเงนิ

กบัธนาคารออมสนิ ซึง่ก าหนดอตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ไมเ่กนิ 1.5 เทา่ และอัตราสว่นความสามารถใน

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

ธนาคารออมสนิ อาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหุน้ของ WV ทกุราย จ าเป็นตอ้งเพิม่ทนุเพือ่ด ารงสดัสว่นทางการเงนิดงักลา่วดว้ย 

อนึง่จากงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ของ WV ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 - 2563 อัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 

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

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

จากธนาคารออมสนิมาโดยตลอด (โดยไมม่หีนังสอืยนืยันจากธนาคารแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร) ใหถ้อืวา่ไมเ่ป็น

การผดิเงือ่นไขหรอืเป็นเหตผุดินัดของสญัญาเงนิกูแ้ตอ่ย่างใด 

 ลดความเสีย่งในการสนับสนุนเงนิทนุเพิม่เตมิใหแ้ก ่WV รวมถงึการจ ากดัความเสยีหายในการลงทนุใน

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

2565 WV มเีงนิตน้ทีจ่ะตอ้งช าระแกธ่นาคารออมสนิประมาณ 86.22 ลา้นบาท  ซึง่หาก WV ไมไ่ดรั้บการผ่อนผันการ

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

WV เพือ่ใหโ้รงแรมฯ สามารถด าเนนิธรุกจิตอ่ไปได ้ 

 ลดความเสีย่งหากการรถไฟแหง่ประเทศไทยตอ้งการพืน้ทีเ่ชา่คนื หรอืไม่ตอ่สญัญาเชา่ทีด่นิเมือ่ครบ

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

ผูใ้หเ้ชา่มสีทิธบิอกเลกิสญัญาดงักลา่วโดยแจง้ใหผู้เ้ชา่ทราบลว่งหนา้เป็นหนังสอืไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั หากผูใ้หเ้ชา่

ตอ้งการใชพ้ืน้ทีห่รอืตอ้งการพืน้ทีเ่ชา่คนืหรอืไมต่อ่อายุสญัญาเชา่เมือ่ครบอายสุญัญาเชา่ ใหถ้อืวา่สิง่ปลกูสรา้งและ

สว่นควบทัง้หมดใหต้กเป็นของผูใ้หเ้ชา่ จงึสง่ผลให ้WV มโีอกาสทีจ่ะถกูเรยีกคนืพืน้ทีเ่ชา่ไดต้ลอดอายุสญัญาเชา่ 

 ลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิทีบ่รษัิทฯ ไมม่คีวามเชีย่วชาญมากนัก จงึจ าเป็นตอ้งพึง่พากลุม่ 

ผูถ้อืหุน้กลุม่ ก. ของ WV และเป็นชว่งเวลาทีเ่หมาะสม เนื่องจากผูจ้ะซือ้ซึง่เป็นหนึง่ในผูถ้อืหุน้กลุม่ ก. มคีวาม

ประสงคท์ีจ่ะลงทนุเพิม่ใน WV ซึง่รวมถงึการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่WV ยังคงคา้งกับบรษัิทฯ ดว้ย 

 ลดความเสีย่งจากการที ่WV ยังมไิดย้ืน่ขอแกไ้ขจ านวนหอ้งพักของโรงแรมฯ ใหต้รงกบัจ านวนทีร่ะบไุว ้

ในใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร (แบบ อ.1) ใบรับรองการกอ่สรา้งอาคาร 

ดดัแปลงอาคาร หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร (แบบ อ.6) และใบอนุญาตประกอบธรุกจิโรงแรม โดยมคีวามผดิตาม

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

ทัง้จ าทัง้ปรับ และยังมโีทษปรับอกีวนัละไมเ่กนิ 10,000 บาท จนกวา่จะปฎบิตัใิหถ้กูตอ้ง โดยบรษัิทฯ จะสามารถ

เรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากบรษัิท Cleveland Universe Limited ตามสญัญาซือ้ขายหุน้เดมิ ส าหรับคา่ปรับทีค่ านวณถงึ

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

โรงแรมเทา่กับ 174 หอ้ง แตเ่ปิดใหบ้รกิารจรงิจ านวน 180 หอ้ง โดยทีผ่่านมา WV ยังไมเ่คยถกูเรยีกช าระคา่ปรับแต่

อยา่งใด 

ดงันัน้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ จงึเป็นการลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิโรงแรม ซึง่เป็นธรุกจิที่

ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 อยา่งรุนแรง ทีก่ระทบตอ่ก าลงัซือ้โดยรวม 

ซึง่รวมถงึพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วทีเ่ปลีย่นแปลงไปดว้ย และคาดวา่จะใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวันานกวา่ทีป่ระเมนิไว ้

ณ ชว่งทีต่ดัสนิใจลงทนุ อกีทัง้อาจจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิทนุหมนุเวยีนอกีจ านวนมาก 

 

(2) บรษัิทฯ ไดรั้บเงนิตน้และดอกเบีย้จากการใหเ้งนิกูย้มืกบั WV ในทนัท ี ทัง้จ านวน และลดภาระผูกพัน

จากการค ้าประกนัเงนิกูใ้หแ้ก ่WV 

การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ ซึง่รวมถงึการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืแก ่WV (เงนิตน้และดอกเบีย้คง

คา้ง) ท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บช าระหนีเ้งนิใหกู้ย้มืครบถว้นทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้ รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้ส ิน้ประมาณ 

142.60 ลา้นบาท ประกอบดว้ย เงนิตน้จ านวน 138.45 ลา้นบาท และดอกเบีย้คงคา้งประมาณ 4.15 ลา้นบาท 

(ค านวณถงีวนัที ่ 29 ธันวาคม 2564 ซึง่จ านวนเงนิทีไ่ดรั้บช าระทีแ่ทจ้รงิ จะค านวณถงึวนัทีโ่อนสทิธเิรยีกรอ้งใหแ้ก ่

ผูจ้ะซือ้) 

ทัง้นี ้ จากเงือ่นไขตามสญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวระหวา่ง WV กบัธนาคารออมสนิ มเีงือ่นไขทีผู่กพันบรษัิทฯ 

ในฐานะเจา้หนีเ้งนิกูย้มืและผูถ้อืหุน้โดยตรง ทีส่ าคญัดงันี ้ 

(ก) ภาระหนีเ้งนิกูย้มืจากกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้ ถอืวา่เป็นหนีด้อ้ยสทิธ ิ(Subordinated Debt) ทีจ่ะช าระคนื

หนีด้งักลา่วหลงัช าระคนืเงนิกูใ้หแ้กธ่นาคารครบถว้นแลว้เทา่นัน้ โดยทีใ่นสญัญาขอ้ดงักลา่วมไิดร้ะบุ

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

หลกัประกนัเงนิกูข้อง WV ใหแ้กธ่นาคารออมสนิ16 ตลอดระยะเวลาทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้และจนกวา่ WV จะ

ช าระหนีต้ามสญัญาเงนิกูค้รบถว้น 

(ค) WV ตกลงจะไมจ่่ายเงนิปันผล หรอืผลตอบแทนแกผู่ถ้อืหุน้ หรอืใหเ้งนิกูย้มืกรรมการและบรษัิทในเครอื 

เวน้แตจ่ะไดรั้บความยนิยอมจากธนาคาร ตลอดอายุสญัญา 

เมือ่พจิารณาในกรณีขอ้ (ก) นัน้ พบวา่ เมือ่ปี 2563 WV ไดรั้บการขยายระยะเวลาการช าระหนีเ้งนิกูร้ะยะยาว

ออกไปอกี 2 ปี (ตามมาตรการใหค้วามชว่ยเหลอืลกูหนีท้ีไ่ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่

เศรษฐกจิไทย ซึง่เป็นมาตรการทีอ่อกมาเนือ่งจากสถานการณ์ COVID-19) โดยจะเริม่ช าระหนีเ้งนิกูร้ะยะยาวงวด

ถัดไปในเดอืนเมษายน 2565 และตอ้งช าระหนี้ทัง้หมดตามสญัญากูเ้งนิใหเ้สร็จสิน้ภายในวนัที ่31 มกราคม 2571 ซึง่

หาก WV มคีวามสามารถในการช าระหนีเ้งนิกูย้มืตามสญัญาเงนิกูท้ีม่กีารแกไ้ขแลว้ดงักลา่ว บรษัิทฯ และเจา้หนีผู้ถ้อื

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

ในทางกลบักนั เนือ่งจากโรงแรมฯ มแีผนทีจ่ะเปิดใหบ้รกิารอกีครัง้ประมาณกลางปี 2565 ซึง่คาดวา่ใน

ชว่งแรกโรงแรมฯ จะมรีายไดแ้ละกระแสเงนิสดทีไ่มเ่พยีงพอในการช าระหนี ้ จงึจะเป็นภาระของผูถ้อืหุน้ของ WV 

อยา่งหลกีเลีย่งมไิด ้เวน้แตจ่ะไดรั้บการผ่อนผันจากธนาคารออมสนิ ซึง่ WV อยูใ่นระหวา่งยืน่ขอผ่อนผันจากธนาคาร

ออมสนิ 

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

เหตใุหธ้นาคารออมสนิใชส้ทิธบิงัคบัหลักประกนั ซึง่ในกรณีเลวรา้ยสดุส าหรับบรษัิทฯ คอื การถกูบงัคบัโอนหุน้ทีถ่อื

หุน้ใน WV จ านวน 1,800,000 หุน้ ใหแ้กธ่นาคาร17  

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

เพยีงพอตอ่การช าระหนี ้ธนาคารออมสนิมักจะผอ่นผันเงือ่นไขในขอ้นี ้จงึคาดวา่จะไม่สง่ผลกระทบตอ่การจา่ยเงนิปัน

ผลในอนาคต 

นอกจากนี ้ WV จะตอ้งด ารงอตัราสว่นหนี้สนิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ไมเ่กนิ 1.5 เทา่ และอัตราสว่น

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

(Financial Covenants) ของธนาคารออมสนิ ซึง่อตัราสว่นทางการเงนิขา้งตน้ตามงบการเงนิของ WV ณ วนัที ่31 

ธันวาคม 2563 ซึง่ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดของธนาคารออมสนิ หาก WV ไมไ่ดรั้บการผ่อนผันจากธนาคารออมสนิ 

อาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหุน้ของ WV ทกุราย จ าเป็นตอ้งเพิม่ทนุเพือ่ด ารงสดัสว่นทางการเงนิดงักลา่วดว้ย 

ทัง้นี ้ทีผ่า่นมา WV ไดรั้บการผ่อนผันจากธนาคารออมสนิมาโดยตลอด (โดยไมม่หีนังสอืยนืยันแบบเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร) ใหถ้อืวา่ไมเ่ป็นการผดิเงือ่นไขหรอืเป็นเหตผุดินัดของสญัญาเงนิกูแ้ตอ่ย่างใด โดยอตัราสว่นหนี้สนิตอ่

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

และ 0.71 เทา่ ตามล าดับ ตามล าดับ 

ดงันัน้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้จงึเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ ทีท่ าใหไ้ดรั้บดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืคนืในทนัท ี

จากเดมิที ่WV คงคา้งหนีจ้ านวนนีอ้ยู่ทัง้จ านวน และท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บเงนิตน้คนืในทนัทโีดยมติอ้งรอจนกวา่ WV มี

กระแสเงนิสดทีเ่พยีงพอในการช าระหนีใ้หแ้กธ่นาคารออมสนิจนครบถว้นทีอ่าจจะใชร้ะยะเวลาอยา่งนอ้ยอกีประมาณ 

                                                

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

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

เรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูข้อง WV 

17 กรณีธนาคารใชส้ทิธบิงัคบัหลกัประกนัจากผูค้ ้าประกนั ในทางปฎบิตั ิผูค้ ้าประกนัสามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งคนืจากลกูหนีไ้ดใ้นภายหลงั ซึง่ในกรณี

ของบรษัิทฯ นัน้ การทีจ่ะมโีอกาสไดร้บัเงนิคนืจาก WV ทาง WV จะตอ้งมกีระแสเงนิสดและทรัพยส์นิทีเ่พยีงพอเทา่นัน้ 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่31/68 

 

6 ปี 1 เดอืน (นับจากสิน้ปี 2564) รวมทัง้เป็นการลดภาระผกูพันจากการค ้าประกนัเงนิกูใ้หแ้ก ่WV ลดความเสีย่งจาก

การถกูธนาคารบังคบัใชห้ลกัประกนัเพือ่ช าระหนีแ้ทน WV ตามสญัญาเงนิกู ้ รวมถงึการลดความเสีย่งหาก WV ไม่

สามารถช าระหนีเ้งนิตน้ และ/หรอื ดอกเบีย้ ใหแ้กบ่รษัิทฯ และ/หรอื ธนาคารออมสนิในอนาคตอกีดว้ย 

 

(3) บรษัิทฯ จะรับรูก้ าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุใน WV ในงบการเงนิ 

มลูคา่หุน้สามัญของ WV ทีจ่ะจ าหน่ายไปในครัง้นี ้เทา่กบั 432.40 ลา้นบาท โดยมลูคา่ตน้ทนุของเงนิลงทนุ

ใน WV ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 ในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทฯ ตามวธิรีาคาทนุเทา่กับ 421.55 ลา้นบาท 

และงบการเงนิรวมตามวธิสีว่นไดเ้สยี เทา่กบั 404.07 ลา้นบาท ซึง่บรษัิทฯ ไดรั้บรูส้ว่นแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุใน

บรษัิทร่วม (ตามวธิสีว่นไดเ้สยี) ในงบก าไรขาดทนุแบบเบ็ดเสร็จแลว้จ านวน 17.48 ลา้นบาท 

ดงันัน้ ในการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญของ WV ในครัง้นี ้บรษัิทฯ จะรับรูก้ าไรจากการจ าหน่าย

เงนิลงทนุในบรษัิทร่วม (กอ่นหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง) ในงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวม ประมาณ 

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

รายการสว่นแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม (ตามวธิสีว่นไดเ้สยี) จ านวน 17.48 ลา้นบาท เขา้ไปแลว้) โดย

บรษัิทฯ ไมม่ภีาระตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุในครัง้นี ้เนือ่งจากบรษัิทฯ สามารถใชส้ทิธิ

ประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทนุสทุธยิอ้นหลงัใน 5 รอบระยะเวลาบญัช ี 

 

(4) บรษัิทฯ สามารถน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเขา้ท ารายการ ไปใชใ้นการลงทนุในธรุกจิอืน่ทีม่ศีักยภาพมากกวา่ 

ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ จะท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บเงนิสดสทุธปิระมาณ 569.90 ลา้นบาท 

(ประมาณการจาก จ านวนทีไ่ดรั้บ 575 ลา้นบาท หักดว้ย คา่ใชจ้า่ยในการโอนหุน้และคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการเขา้

ท ารายการในครัง้นี)้ ท าใหบ้รษัิทฯ มกีระแสเงนิสดทีจ่ะน าไปใชใ้นการลงทนุในธรุกจิอืน่ทีม่ศีกัยภาพกวา่ ไดรั้บ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอ้ยกวา่ และมโีอกาสไดรั้บผลตอบแทนในการลงทนุทีเ่ร็วกวา่ 

เมือ่เดอืนเมษายน 2564 บรษัิทฯ ไดจ้ัดตัง้บรษัิทยอ่ยทางออ้ม คอื บรษัิท ลเิบอเรเตอร ์จ ากัด เพือ่ประกอบ

ธรุกจิหลักทรัพยแ์บบครบวงจร และตวัแทนธรุกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งยืน่ค าขอใบอนุญาตเพือ่

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

ขอเป็นสมาชกิกับตลาดหลักทรัพยฯ์ และส านักงานหักบัญช ี ซึง่จะมคีา่ใชจ้่ายส าหรับการยืน่ขอเป็นสมาชกิประมาณ  

30 ลา้นบาท รวมถงึทางบรษัิท ลเิบอเรเตอร ์จ ากดั ตอ้งมสีว่นของผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท (ในกรณีทีเ่ป็น

สมาชกิสามัญ) ตามทีส่ านักหักบญัชกี าหนด ซึง่บรษัิทฯ มแีผนทีจ่ะใชเ้งนิจากเงนิทีค่าดวา่จะไดรั้บจากการเสนอขาย

หุน้สามัญเพิม่ทนุใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ทีจ่ะเสนอขออนุมัตจิากทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้

ที ่1/2564 พรอ้มกนันี ้ดงันัน้ หากบรษัิทฯ ไม่สามารถระดมเงนิจากการเสนอขายหุน้ PP ไดต้ามทีต่อ้งการไมว่า่จะดว้ย

เหตใุด บรษัิทฯ สามารถใชก้ระแสเงนิสดทีไ่ดรั้บจากการเขา้ท ารายการในครัง้นี ้โดยมติอ้งหาแหลง่เงนิทนุจากแหลง่

อืน่ และลดภาระในการระดมทนุเพิม่เพือ่ใชใ้นการลงทนุในอนาคต อาท ิการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ การออกตรา

สารหนี ้หรอืการเพิม่ทนุจดทะเบยีนอกีในภายหลงั ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ เชน่ ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของ

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

 

2.2 ขอ้ดอ้ยและควำมเสีย่งของกำรเขำ้ท ำรำยกำร 

(1) บรษัิทฯ ยังคงมภีาระผูกพันในวงเงนิไมเ่กนิราคาซือ้ขาย 575 ลา้นบาท ตามเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขาย

หุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกูย้มื 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่32/68 

 

จากเงือ่นไข “สทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายในกรณีทีบ่รษัิทฯ ผดิค ารับรอง (Warranty Claim and Limitation 

of Liability)” ในสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ทีจ่ะเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ซึง่ระบวุา่ “หากบรษัิทฯ 

ผดิค ารับรอง เป็นเหตใุห ้ WV เกดิความเสยีหาย ผูซ้ ือ้สามารถมสีทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากบรษัิทฯ ในกรณีที ่

บรษัิทฯ ผดิค ารับรอง โดยสรุป18 ดงันี ้ 

(ก) ภายในวนัที ่18 ตลุาคม 2568 ส าหรับเรือ่งภาษี 

(ข) ภายในวนัที ่18 ตลุาคม 2565 ส าหรับเรือ่งอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชภ่าษี 

(ค) มลูคา่ความรับผดิของบรษัิทฯ เมือ่รวมกนัแลว้ตอ้งไมเ่กนิกวา่ราคาซือ้ขายทรัพยส์นิทัง้หมด ซึง่ราคา

ซือ้ขายหุน้และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืพรอ้มดอกเบีย้คา้งจา่ยดงักลา่วจะไม่เกนิ 575 

ลา้นบาท  

ทัง้นี ้ ระยะเวลาของค ารับรองทีจ่ะระบใุนสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีร้ะหวา่งผูซ้ ือ้และบรษัิทฯ 

ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาค ารับรองทีร่ะบตุามสญัญาซือ้ขายหุน้เดมิ ซึง่ระบรุะยะเวลา (ก) ภายในวนัที ่29 ธันวาคม 2568 

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

ซึง่บรษัิทฯ ยนืยันวา่ ในกรณีทีบ่รษัิทฯ ถกูเรยีกคา่เสยีหายจากการผดิค ารับรองบรษัิทฯ สามารถเรยีกรอ้ง

คา่เสยีหายดงักลา่วจากบรษัิท Cleveland Universe Limited ภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้เดมิไดอ้กีทอดหนึง่ (Back-

to-Back Warranty) ถงึแมภ้ายหลงัจากการท ารายการจ าหน่ายไปเสร็จสิน้และบรษัิทฯ มไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของ WV 

แลว้ก็ตาม นอกจากนี ้เมือ่พจิารณาจากสญัญาซือ้ขายหุน้เดมิ ก็มไิดม้กีารจ ากัดการเรยีกคา่เสยีหายดงักลา่วใหส้ ิน้สดุ

ลงดว้ยเหตทุีบ่รษัิทฯ มไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของ WV  แลว้เชน่กนั19  

ดงันัน้ การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้แมว้า่บรษัิทฯ จะไมม่ภีาระผกูพันใดๆ กบั WV และ/หรอืธนาคารออมสนิ 

ซึง่เป็นเจา้หนีเ้งนิกูข้อง WV อกีตอ่ไป แตบ่รษัิทฯ ยังคงมภีาระผูกพันตามเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธิ

เรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้ อกีประมาณ 4 ปี โดยมมีลูคา่ภาระผูกพันสงูสดุไมเ่กนิ 575 ลา้นบาท โดยบรษัิทฯ จะสามารถ

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

 

(2) อาจเสยีโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทนุใน WV หากสถานการณ์ในอนาคตดกีวา่ที่

คาดการณ์ไว ้

ภายหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 คลีค่ลายลง มกีารเขา้ถงึวคัซนีอย่างทั่วถงึ 

และนโยบายการเปิดประเทศมคีวามชดัเจนขึน้ จงึมโีอกาสทีอ่ตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและโรงแรมของไทยจะกลบัมา

ฟ้ืนตวั 

นอกจากนี ้ โรงแรมฯ อาจจะไดรั้บอานสิงสจ์ากโครงการพัฒนาทีด่นิบรเิวณมักกะสนั (ฮับมักกะสนั) ของ

ภาครัฐ ทีจ่ะกลายเป็นแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องกรุงเทพฯ ซึง่จะดงึดดูนักธรุกจิและนักทอ่งเทีย่วเขา้ใชบ้รกิารในพืน้ที ่

โดยทีต่ัง้ของโรงแรมฯ ตัง้อยู่ใกลก้บัสถานมีักกะสนัทีจ่ะเป็นศนูยก์ลางของโครงการรถไฟความเร็วสงูเชือ่มตอ่ 3 

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

เป็นสถานหีลักของโครงการรถไฟความเร็วสงูเชือ่มตอ่ 3 สนามบนิ และสามารถเชือ่มตอ่กับระบบรถไฟฟ้ามหานคร 

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

โครงการมักกะสนัคอมเพล็กซ ์ ขนาด 140 ไร่ ทีเ่ชือ่มตอ่กบัสถานมีักกะสนั พัฒนาโครงการโดยบรษัิท เอเชยี  

                                                

18 รายละเอยีดเพิม่เตมิในสว่นที ่1 ขอ้ 1.4 ของรายงานฉบบันี ้

19 ตามเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายหุน้เดมิ บรษัิทฯ จะสามารถเรยีกรอ้งความเสยีหายไดจ้ากบรษัิท Cleveland Universe Limited ในจ านวนไมเ่กนิ 

560 ลา้นบาท จงึมใิชเ่ป็นการ Back-to-Back Warranty ทัง้จ านวน โดยหากเกดิคา่เสยีหายขึน้บรษัิทฯ ยังคงรับภาระสทุธสิงูสดุคอื 15 ลา้นบาท 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่33/68 

 

เอรา วนั จ ากดั (บรษัิทในเครอืเจรญิโภคภัณฑ)์ ภายใตส้ญัญาร่วมลงทนุ 50 ปี ทีม่แีนวโนม้จะพัฒนาเป็นโครงการ

มกิซย์ูสขนาดใหญป่ระกอบดว้ย อาคารส านักงาน ศนูยก์ารคา้ พืน้ทีค่า้ปลกี โรงแรมและเซอรว์สิอพารต์เมนต ์ เพือ่

รองรับผูโ้ดยสาร นักทอ่งเทีย่ว และนักธรุกจิ 

 ดงันัน้ บรษัิทฯ อาจจะเสยีโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทนุ หากสถานการณ์ในอนาคตดกีวา่ที่

คาดการณ์ไว ้

 

3. สรุปควำมเห็นทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระ เกีย่วกบัควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่

สนิทรพัย ์

จากนโยบายการลงทนุของบรษัิทฯ ซึง่มนีโยบายทีจ่ะลงทนุในธรุกจิทีเ่ป็นการตอ่ขยายจากธุรกจิเดมิ (ธรุกจิ

สือ่) ทีม่อียูใ่นปัจจุบนั เพือ่เป็นการเพิม่ชอ่งทางและศกัยภาพในการหารายได ้รวมถงึการพจิารณากระจายความเสีย่ง

ของการลงทนุไปยังธรุกจิทีม่ศีักยภาพในการเตบิโต ไมพ่ึง่พารายไดห้ลักจากความสามารถของบคุลากรเป็นหลัก 

โดยอาจจะพจิารณาเขา้ลงทนุในรูปแบบบรษัิทยอ่ย บรษัิทยอ่ยทางออ้ม บรษัิทร่วม หรอืพันธมติรทางธรุกจิ 

เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2563 บรษัิทฯ จงึตดัสนิใจเขา้ไปลงทนุในธรุกจิโรงแรมผา่นการลงทนุในหุน้สามัญ 

WV ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ WV พรอ้มทัง้รับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิกู ้โดยที่

บรษัิทฯ ไดป้ระเมนิความเสีย่งของการลงทนุ ภายใตส้ถานการณ์และผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 (“โรคไวรัส COVID-19”) ในชว่งเวลานัน้ซึง่อยูใ่นระลอกแรกของการแพร่ระบาดในประเทศไทย 

โดยทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯ คาดการณ์วา่โรงแรมฯ ซึง่หยดุใหบ้รกิารชัว่คราวเมือ่เดอืนเมษายน 2563 จะสามารถ

กลบัมาด าเนนิงานไดต้ามปกตภิายในสิน้ปี 2563 และตอ่มาไดเ้ขา้ท าธรุกรรมดงักลา่วแลว้เสร็จเมือ่วนัที ่29 ธันวาคม 

2563 ซึง่เป็นชว่งเริม่ตน้ของการแพร่ระบาดในระลอกที ่2  

เมือ่พจิารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในระลอกที ่2 เมือ่ปลายปี 2563 ตอ่เนือ่ง

มาถงึระลอกที ่ 3 ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2564 เป็นตน้มา ทีม่จี านวนผูต้ดิเชือ้รายใหมแ่ละผูเ้สยีชวีติเพิม่ขึน้อยา่ง

ตอ่เนือ่ง ในขณะทีก่ารเร่งฉดีวคัซนีใหแ้กป่ระชาชนในชว่งครึง่แรกของปี 2564 ยังคงมขีอ้จ ากัดหลายประการ และเริม่

ฉดีวัคซนีไดม้ากขึน้ตัง้แตเ่ดอืนมถินุายน 2564 เป็นตน้มา ประกอบกบัการกลายพันธุข์องเชือ้ไวรัส COVID-19 สาย

พันธุเ์ดลตา้ทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธภิาพทีล่ดลงของวคัซนีในทกุยีห่อ้ทั่วโลก จงึท าใหก้ารคาดการณ์ของทศิทางธรุกจิ

โรงแรมมกีารเปลีย่นแปลงไป โดยคาดวา่จะเริม่ฟ้ืนตวัเขา้ใกลร้ะดบัเดมิกอ่น COVID-19 ในปี 2567  

อนึง่ เมือ่วเิคราะหส์ถานการณ์ของอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและโรงแรม และโอกาสการฟ้ืนตัวของโรงแรมฯ 

ซึง่ลว้นแตเ่ป็นปัจจัยภายนอกทีค่วบคมุไดย้าก ดงันัน้ การจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญของ WV รวมทัง้การโอนสทิธิ

เรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีเ้งนิใหกู้ย้มืที ่ WV ยังคงคา้งกบับรษัิทฯ ถอืวา่เป็นทางเลอืกหนึง่ทีเ่หมาะสมในสถานการณ์

ปัจจุบนัของบรษัิทฯ ซึง่จะเป็นการลดการลงทนุในธรุกจิทีจ่ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวันานกวา่ทีค่าดการณ์

ไว ้ ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถน าเงนิไปลงทนุธรุกจิอืน่ทีม่โีอกาสไดรั้บผลตอบแทนเร็วขึน้ ซึง่จะสง่ผลดตีอ่ผลการ

ด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในอนาคตตอ่ไป 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะไดรั้บประโยชนจ์ากการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี ้ดงันี ้ 

(1) ลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิโรงแรม ซึง่เป็นธรุกจิทีไ่ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชือ้ไวรัส COVID-19 อยา่งรุนแรงทีก่ระทบตอ่ก าลงัซือ้โดยรวม ซึง่รวมถงึพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วที่

เปลีย่นแปลงไปดว้ย และคาดวา่จะใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวันานกวา่ทีป่ระเมนิไว ้ณ ชว่งทีต่ัดสนิใจลงทนุ อกีทัง้

อาจจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิทนุหมนุเวยีนอกีจ านวนมาก 

ทัง้นี ้เมือ่ประเมนิผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ของอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว

และโรงแรม จงึเป็นการลดความเสีย่งทีบ่รษัิทฯ อาจจะไดรั้บหากยังคงลงทนุในหุน้สามัญของ WV ตอ่ไป ดงันี้ 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่34/68 

 

 ลดความเสีย่งหากโรงแรมฯ ยังไมส่ามารถกลับมาเปิดใหบ้รกิาร (Re-open) ไดต้ามก าหนดอนัจะสง่ผล

โดยตรงตอ่ผลการด าเนนิงานของ WV ทีย่ังคงขาดทนุมาอย่างตอ่เนือ่ง 

 ลดความเสีย่งจากผลการด าเนนิงานของ WV ทีอ่าจจะไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว ้ ภายหลงัจากที ่

โรงแรมฯ กลับมาเปิดใหบ้รกิาร (Re-open) อนัจะสง่ผลใหก้ระแสเงนิสดไมเ่พยีงพอในการช าระคนืเงนิกูย้มื

แกธ่นาคารออมสนิ ช าระดอกเบีย้เงนิกูย้มืและดอกเบีย้คา้งจ่ายแกบ่รษัิท รวมถงึบรษัิทฯ ตอ้งบนัทกึคา่เผือ่

ผลขาดทนุจากเงนิลงทนุและสว่นแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมเพิม่ขึน้ในงบการเงนิรวม 

 ลดความเสีย่งหาก WV และโรงแรมฯ ไมส่ามารถควบคมุตน้ทนุหลงัจากการกลบัมาเปิดใหบ้รกิาร (Re-

open) ใหเ้ป็นไปตามประมาณการทีก่ าหนดไว ้

 ลดความเสีย่งจากการที ่ WV ไมส่ามารถด ารงอตัราสว่นทางการเงนิใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทางการเงนิกับ

ธนาคารออมสนิ ซึง่ก าหนดอัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ ไมเ่กนิ 1.5 เทา่ และอตัราสว่น

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

หากไม่ไดรั้บการผ่อนผันจากธนาคารออมสนิ อาจสง่ผลใหผู้ถ้อืหุน้ของ WV ทกุราย จ าเป็นตอ้งเพิม่ทนุเพือ่

ด ารงสดัสว่นทางการเงนิดงักลา่วดว้ย อนึง่ จากงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ของ WV ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 

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

ทีผ่่านมา WV ไดรั้บการผอ่นผันจากธนาคารออมสนิมาโดยตลอด (โดยไมม่หีนังสอืยนืยันจากธนาคารแบบ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร) ใหถ้อืวา่ไมเ่ป็นการผดิเงือ่นไขหรอืเป็นเหตผุดินัดของสญัญาเงนิกูแ้ตอ่ย่างใด 

 ลดความเสีย่งในการสนับสนุนเงนิทนุเพิม่เตมิใหแ้ก ่ WV รวมถงึการจ ากดัความเสยีหายในการลงทนุในหุน้

สามัญของ WV และความเสยีหายทีอ่าจจะไมไ่ดรั้บช าระดอกเบีย้ และ/หรอื เงนิตน้ใหกู้ย้มืจาก WV อกีดว้ย  

 ลดความเสีย่งหากการรถไฟแหง่ประเทศไทยตอ้งการพืน้ทีเ่ชา่คนื หรอืไม่ตอ่สญัญาเชา่ทีด่นิเมือ่ครบ

ก าหนดอายุสญัญาเชา่ 

 ลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิทีบ่รษัิทฯ ไมม่คีวามเชีย่วชาญมากนัก 

 ลดความเสีย่งจากการที ่WV ยังมไิดย้ืน่ขอแกไ้ขจ านวนหอ้งพักของโรงแรมฯ ใหต้รงกบัจ านวนทีร่ะบไุวใ้น

ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร (แบบ อ.1) ใบรับรองการกอ่สรา้งอาคาร 

ดดัแปลงอาคาร หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร (แบบ อ.6) และใบอนุญาตประกอบธรุกจิโรงแรม 

(2) บรษัิทฯ ไดรั้บเงนิตน้และดอกเบีย้จากการใหเ้งนิกูย้มืกบั WV ในทนัท ีทัง้จ านวน และลดภาระผูกพันจากการค ้า

ประกนัเงนิกูใ้หแ้ก ่WV โดยมติอ้งรอจนกวา่ WV มกีระแสเงนิสดทีเ่พยีงพอในการช าระหนีใ้หแ้กธ่นาคารออมสนิ

จนครบถว้น ซึง่อาจจะใชร้ะยะเวลาอยา่งนอ้ยอกีประมาณ 6 ปี 1 เดอืน (นับจากสิน้ปี 2564) รวมทัง้เป็นการลด

ภาระผูกพันจากการค ้าประกนัเงนิกูใ้หแ้ก ่WV ลดความเสีย่งจากการถกูธนาคารบงัคบัใชห้ลกัประกนัเพือ่ช าระหนี้

แทน WV ตามสญัญาเงนิกู ้ รวมถงึการลดความเสีย่งหาก WV ไมส่ามารถช าระหนีเ้งนิตน้ และ/หรอื ดอกเบีย้ 

ใหแ้กบ่รษัิทฯ และ/หรอื ธนาคารออมสนิในอนาคตอกีดว้ย  

(3) บรษัิทฯ จะรับรูก้ าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุใน WV ในงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวม (กอ่นหัก

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

ในงบการเงนิรวม ไดร้วมการกลบัรายการสว่นแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม (ตามวธิสีว่นไดเ้สยี) 

จ านวน 17.48 ลา้นบาท เขา้ไปแลว้)  โดยบรษัิทฯ ไมม่ภีาระตอ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลจากการจ าหน่ายเงนิ

ลงทนุในครัง้นี ้ เนือ่งจากบรษัิทฯ สามารถใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทนุสทุธยิอ้นหลงัใน 5 รอบ

ระยะเวลาบญัช ี

(4) บรษัิทฯ สามารถน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเขา้ท ารายการ ไปใชใ้นการลงทนุในธรุกจิอืน่ทีม่ศีักยภาพกวา่ ไดรั้บ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอ้ยกวา่ และมโีอกาสไดรั้บผลตอบแทนในการลงทนุทีเ่ร็วกวา่ 
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อยา่งไรก็ตาม การเขา้ท ารายการดงักลา่วมขีอ้ดอ้ยและความเสีย่งของการเขา้ท ารายการ ดงันี ้ 

(1) บรษัิทฯ ยังคงมภีาระผกูพันในวงเงนิไมเ่กนิราคาซือ้ขายหุน้และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืพรอ้ม

ดอกเบีย้คา้งจา่ยทัง้หมดซึง่ไมเ่กนิ 575 ลา้นบาท ตามเงือ่นไขในสญัญาซือ้ขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิ

กูย้มื (หากบรษัิทฯ ผดิค ารับรอง เป็นเหตใุห ้WV เกดิความเสยีหาย ผูซ้ ือ้สามารถมสีทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายจาก

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

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

ไมเ่กนิกวา่ราคาซือ้ขายทรัพยส์นิทัง้หมด ซึง่เทา่กับ 575 ลา้นบาท) แตบ่รษัิทฯ จะสามารถเรยีกรอ้งความ

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

ใหแ้กบ่รษัิทในเดอืนธันวาคม 2563) ในวงเงนิไมเ่กนิ 560 ลา้นบาท ดงันัน้ บรษัิทฯ ยังคงรับภาระสทุธสิงูสดุคอื 

15 ลา้นบาท  

บรษัิทฯ ยนืยันวา่ ในกรณีทีบ่รษัิทฯ ถกูเรยีกคา่เสยีหายจากการผดิค ารับรองบรษัิทฯ สามารถเรยีกรอ้ง

คา่เสยีหายดงักลา่วจากบรษัิท Cleveland Universe Limited ภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้เดมิไดอ้กีทอดหนึง่ 

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

ของ WV แลว้ก็ตาม นอกจากนี ้ เมือ่พจิารณาจากสญัญาซือ้ขายหุน้เดมิ ก็มไิดม้กีารจ ากดัการเรยีกคา่เสยีหาย

ดงักลา่วใหส้ ิน้สดุลงดว้ยเหตทุีบ่รษัิทฯ มไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของ WV แลว้เชน่กนั 

(2) เสยีโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทนุใน WV หากอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วและโรงแรมในกรุงเทพฯ 

กลบัมาฟ้ืนตัว และอาจเสยีโอกาสทีจ่ะไดรั้บประโยชน์จากการเปิดใหบ้รกิารเต็มรูปแบบของโครงการรถไฟ

ความเร็วสงูเชือ่มตอ่ 3 สนามบนิ และโครงการมักกะสนัคอมเพล็กซ ์

 

หลงัจากพจิารณาวตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการท ารายการ ประกอบกับ ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ประโยชน ์และ

ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้แลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ การเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยใ์นครัง้นี้ 

ท าใหบ้รษัิทฯ ลดความเสีย่งจากการลงทนุในธรุกจิโรงแรม ซึง่จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนตวัอกีไมต่ า่กวา่ 3 ปี 

เพือ่กลับสูส่ภาพทีใ่กลเ้คยีงกบักอ่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยังเป็นการลดความ

เสีย่งตา่งๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต อกีทัง้ท าใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บกระแสเงนิสดเขา้มาในทนัทโีดยไมต่อ้งรอ

ผลตอบแทนจากเงนิปันผล และรอรับช าระคนืหนีเ้งนิกูย้มืจาก WV ท าใหบ้รษัิทฯ สามารถขยายการลงทนุในธรุกจิ

อืน่ๆ ทีใ่หผ้ลตอบแทนทีด่แีละเร็วกวา่ อนัจะสง่ผลดตีอ่ภาพรวมของบรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ในระยะยาว ดงันัน้ กำรท ำ

รำยกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรพัยใ์นคร ัง้นี ้มคีวำมสมเหตุสมผล 
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สว่นที ่3: ควำมเห็นของทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระ เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของมูลคำ่สนิทรพัยท์ีจ่ะจ ำหนำ่ยไป 

 

ตามทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่11/2564 เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2564 ไดม้มีตอินุมัตใิหเ้สนอ

ตอ่ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ของบรษัิทฯ เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารจ าหน่ายไปซึง่หุน้สามัญทัง้หมดของ

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

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

พลฐ ์แบเลเว็ลด ์("ผูจ้ะซือ้") ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ WV และมไิดเ้ป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักับบรษัิทฯ  

ทัง้นี ้รายละเอยีดเกีย่วกับทรัพยส์นิทีบ่รษัิทฯ จะจ าหน่ายใหแ้กผู่จ้ะซือ้มดีงัตอ่ไปนี้ 

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

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

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

คดิเป็นมลูคา่หุน้ละ 240.22 บาท  

 สทิธเิรยีกรอ้งในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ WV โดยบรษัิทฯ จะโอนสทิธเิรยีกรอ้งในฐานะเจา้หนีใ้นหนีเ้งนิให ้

กูย้มืที ่WV มอียูต่อ่บรษัิทฯ พรอ้มดอกเบีย้คา้งจ่าย ณ วนัทีท่ าการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ (Completion 

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

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

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

แลว้เสร็จ) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาความเหมาะสมของมลูคา่หุน้สามัญของ WV ทีจ่ะจ าหน่ายไปในครัง้นี้ 

ดว้ยวธิกีารตา่งๆ จ านวน 6 วธิ ีไดแ้ก่ 

1) วธิมีลูคา่หุน้ตามบัญช ี(Book Value Approach) 

2) วธิมีลูคา่ตามบัญชทีีป่รับปรุงแลว้ (Adjusted Book Value Approach) 

3) วธิมีลูคา่หุน้ตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

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

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

6) วธิมีลูคา่ปัจจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 อยา่งไรก็ตาม ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่สามารถประเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ WV โดยวธิมีลูคา่หุน้ตาม

ราคาตลาดได ้เนือ่งจาก WV ไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ หรอืตลาดรองซือ้ขายหลกัทรัพยใ์ดๆ 

จงึไมม่รีาคาตลาดอา้งองิ ดงันัน้ การประเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ WV จะประเมนิจาก 5 วธิทีีเ่หลอืตามทีก่ลา่วขา้งตน้ 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาความเหมาะสมของราคาหุน้ของ WV รวมถงึการโอนสทิธเิรียกรอ้ง

ในหนีเ้งนิใหกู้ย้มืของ WV มอียูต่อ่บรษัิทฯ จากการศกึษาขอ้มูลและเอกสารทีไ่ดรั้บจาก WV รวมทัง้ขอ้มลูทีเ่ปิดเผย

โดยทั่วไป เชน่ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) งบการเงนิทีต่รวจสอบหรอืสอบทานแลว้โดยผูส้อบ

บัญช ีงบการเงนิภายใน รายงานประเมนิมูลค่าทรัพยส์นิ จัดท าโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ สัญญาเชา่ทีด่นิ 

สัญญาบริหารโรงแรม ขอ้มูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทั่วไป ขอ้มูลที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

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

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

ปรกึษาทางการเงนิอสิระในรายงานฉบับนี้ตัง้อยู่บนสมมตฐิานว่า ขอ้มูลและเอกสารดังกล่าวเป็นขอ้มูลทีส่มบูรณ์ 

ครบถว้น และถูกตอ้ง รวมทัง้เป็นการพจิารณาจากสถานการณ์และขอ้มูลทีส่ามารถรับรูไ้ดใ้นปัจจุบัน ณ วันทีจ่ัดท า
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รายงานฉบับนี้  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือเกดิเหตุการณ์ใดเกดิขึน้ในอนาคต อาจส่งผลกระทบอย่างมี

นัยส าคัญตอ่การด าเนนิธุรกจิ ประมาณการทางการเงนิของ WV การประเมนิและการวเิคราะหข์องทีป่รกึษาทางการ

เงนิอสิระ รวมถงึการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ตอ่การท ารายการในครัง้นีไ้ด ้ 

 หลงัจากทีไ่ดศ้กึษาขอ้มลูและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระสามารถสรุปความเห็น

เกีย่วกบัความเหมาะสมของราคาหุน้ของ WV ไดด้งันี้ 

 

1. วธิมีูลคำ่หุน้ตำมบญัช ี(Book Value Approach) 

การประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้ จะแสดงใหเ้ห็นถงึมลูคา่หุน้สามัญของ WV ซึง่ปรากฏตามบัญช ีณ ขณะใด

ขณะหนึง่ โดยเป็นการประเมนิจากมูลคา่ตามบัญชขีอง WV ตามงบการเงนิรวมงวดลา่สดุ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 

ซึง่เป็นงบการเงนิภายในของ WV จัดท าโดยฝ่ายบรหิาร ทัง้นี ้ สามารถน างบการเงนิดงักลา่วมาค านวณหามลูคา่หุน้

ตามบญัชขีอง WV ไดด้งันี้ 

มลูคำ่ตำมบญัช ีWV (หน่วย: ลา้นบาท) 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 450.00 

ขาดทนุสะสม (348.29) 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 101.71 

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

มลูคำ่ตำมบญัชตีอ่หุน้ (บำท/หุน้) 22.60 

หมายเหต:ุ 1/ มลูคา่ทีต่ราไว ้100.00 บาทตอ่หุน้ 

 

 จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้ จะไดม้ลูคา่หุน้ของ WV เทา่กบั 22.60 บำทตอ่หุน้ หรอืมลูคา่กจิการ 

เทา่กับ 101.71 ลำ้นบำท 

 อย่างไรก็ตาม วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัชเีป็นวธิทีีส่ะทอ้นถงึผลประกอบการ และฐานะของบรษัิท ณ เวลาใดเวลา

หนึง่ โดยพจิารณาจากผลการด าเนนิงานในอดตี แตว่ธินีีไ้ม่ไดค้ านงึถงึมูลคา่สนิทรัพยท์ีแ่ทจ้รงิและความสามารถใน

การท าก าไรของ WV ในอนาคต ตลอดจนแนวโนม้ภาวะเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมโดยรวม ดงันัน้ วธินีีจ้งึไม่สะทอ้นถงึ

มลูคา่ทีแ่ทจ้รงิของหุน้ของ WV 

 

2. วธิมีูลคำ่ตำมบญัชทีีป่รบัปรงุแลว้ (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมนิมลูคา่หุน้ดว้ยวธินีี ้ เป็นการน าสนิทรัพยร์วมของ WV หักดว้ยหนีส้นิทัง้หมด รวมทัง้ภาระผกูพัน

และหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึง่ปรากฏตามงบการเงนิงวด

ลา่สดุ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 ซึง่เป็นงบการเงนิภายในของ WV จัดท าโดยฝ่ายบรหิาร และปรับปรุงดว้ยรายการ

ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากวนัทีใ่นงบการเงนิ หรอืรายการทีม่ผีลกระทบท าใหม้ลูคา่ตามบญัชสีะทอ้นมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิ

มากขึน้ เชน่ สว่นเพิม่หรอืสว่นลดจากการประเมนิราคาทรัพยส์นิทียั่งไม่ไดบ้นัทกึในงบการเงนิ รายการขาดทนุที่

สามารถน ามาลดภาษีไดใ้นอนาคต (Tax Saving from Losses Carried Forward) หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 

และเหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ เป็นตน้  

ในการประเมนิมลูคา่หุน้ของ WV โดยวธินีีท้ ีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดใ้ชมู้ลคา่ตามบัญชซีึง่ปรากฏตามงบ

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

2.1 สว่นเพิม่จำกกำรประเมนิมูลคำ่ทรพัยส์นิ 

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

ทรัพยส์นิอสิระทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เพือ่ประเมนิราคาทรัพยส์นิทีใ่ชใ้นการด าเนนิธรุกจิ



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่38/68 

 

โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดท้ าการส ารวจทรัพยส์นิเมือ่วนัที ่ 21 

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

สาธารณะ ซึง่รายละเอยีดการประเมนิมลูคา่ของผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ สรุปไดด้งันี้ 

2.1.1 รำยละเอยีดทรพัยส์นิทีป่ระเมนิรำคำ 

 สทิธกิารเชา่ทีด่นิ อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง เครือ่งจักรและอปุกรณ์ เฟอรน์เิจอร ์ ทีใ่ชใ้นการประกอบกจิการ

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

มักกะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 

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

อาคาร ตัง้อยูบ่นทีด่นิสทิธกิารเชา่การรถไฟแหง่ประเทศไทย เนือ้ทีด่นิ 1-1-40.3 ไร่  

 รายละเอยีดทรัพยส์นิทีป่ระเมนิมลูคา่มดีงันี้ 

 

 สทิธกิารเชา่ทีด่นิ 

 สญัญาสทิธกิารเชา่ทีด่นิการรถไฟแหง่ประเทศไทย เนือ้ทีด่นิ 1-1-40.3 ไร่ (ตามโฉนดทีด่นิเลขที ่ 1204 

เลขทีด่นิ 280 หนา้ส ารวจ 669) ตามสญัญาเชา่ทีด่นิเพือ่ด าเนนิการจัดหาประโยชน ์ ทีบ่รเิวณยา่นสถานมีักกะสนั 

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

ตัง้แตว่นัที ่1 กมุภาพันธ ์2560 – 31 มกราคม 2588 

 

 อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

 ทรัพยส์นิทีป่ระเมนิมลูคา่เป็นอาคารโรงแรม จ านวน 25 ชัน้ พรอ้มชัน้ดาดฟ้า จ านวน 1 อาคาร พืน้ทีใ่ชส้อย

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

สภาพอาคารใหมแ่ละทนัสมัย  

 สรุปพืน้ทีใ่ชส้อยภายในพืน้ทีก่อ่สรา้ง ไดด้งันี้ 

ล ำดบัที ่ รำยละเอยีด พืน้ที ่(ตำรำงเมตร) 

1 พืน้ทีอ่าคาร 17,293.00 

2 พืน้ทีท่อ่ระบายน ้า 138.00 

3 พืน้ทีถ่นนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 633.00 

4 พืน้ทีร่ัว้ลอ้มรอบ 180.50 

 

 งานระบบในอาคาร 

 ประกอบดว้ย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสขุาภบิาล ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกนัอคัคภีัยและดับเพลงิ 

ระบบโทรศพัท ์ระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV ระบบลฟิท ์ระบบ Internet และระบบอืน่ๆ  

 

2.1.2  กำรประเมนิมูลคำ่ 

 ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ มคีวามเห็นวา่ วธิกีารประเมนิมลูคา่โดยวธิคีดิจากรายได ้ (Income Method 

of Valuation) แบบคดิลดจากงบกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Technique) จะเป็นวธิกีารทีเ่หมาะสมใน

การประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิรายการนีเ้พือ่หามูลคา่ตลาดตามสภาพการใชป้ระโยชน์ปัจจุบนั (Market Value for the 

Existing Use) และวธิคิดิจากตน้ทนุ (Cost Method) เป็นวธิปีระเมนิรอง ใชต้รวจสอบกลับหรอืสอบทานวธิปีระเมนิ

หลกั โดยสรุปไดด้งันี้ 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่39/68 

 

2.1.2.1 วธิคีดิจำกรำยได ้(Income Method of Valuation) – แบบคดิลดจำกกระแสเงนิสด 

(Discounted Cash Flow Technique) 

การประเมนิโดยวธินีี ้ เป็นการประมาณการกระแสเงนิสดรับทีเ่ป็นรายไดจ้ากคา่หอ้งพัก คา่อาหารและ

เครือ่งดืม่ หรอืรายไดอ้ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกนั หักดว้ยอตัราการวา่งและหักดว้ยกระแสเงนิสดจ่าย เชน่ ตน้ทนุอาหารและ

เครือ่งดืม่ คา่ใชจ้่ายบรหิารและด าเนนิงาน และคา่ใชจ้า่ยคงที ่ เพือ่ทีจ่ะหากระแสเงนิสดสทุธจิากการด าเนนิงานที่

เกดิขึน้ในอนาคต โดยคดิกลับมาเป็นมลูคา่ปัจจบุนักระแสเงนิสด (Present Value) ดว้ยอัตราคดิลดกระแสเงนิสด 

(Discount Rate) ซึง่ผลรวมทัง้หมดของมลูคา่ปัจจบุนัของรายไดท้ีเ่กดิขึน้ หรอื NPV จะเป็นมลูคา่ตลาดปัจจุบนัของ

ทรัพยส์นิ 

สมมตฐิานประกอบการประเมนิสรุปไดด้งันี้ 

 รำยกำร จ ำนวน 

1 จ านวนหอ้งพกั  174 หอ้งพกั1/  

2 รายไดห้อ้งพกั 

อตัราคา่หอ้งพกั (Average Room Rate)3/  

รอ้ยละ 65 ของรายรับรวมทัง้หมด2/ 

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

ปี 2566 - 2588 อตัราคา่หอ้งพกัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ตอ่ปี 

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

ปี 2566 ก าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 50 

ปี 2567 - 2568 ก าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 60 

ปี 2569 - 2570 ก าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 65 

ปี 2571 - 2574 ก าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 70 

ปี 2575 - 2578 ก าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 75 

ปี 2579 - 2582 ก าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 80 

ปี 2583 - 2586 ก าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 85 

ปี 2587 - 2588 ก าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 80 

3 รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่2/ รอ้ยละ 30 ของรายรับรวมทัง้หมด 

4 รายไดอ้ืน่ๆ2/ รอ้ยละ 5 ของรายรับรวมทัง้หมด 

5 ตน้ทนุคา่เชา่ตามสญัญา อตัราคา่เชา่ ตามสญัญาเชา่กบัการรถไฟแหง่ประเทศไทย 

6 ตน้ทนุหอ้งพกั2/ รอ้ยละ 8 ของรายไดจ้ากหอ้งพกั 

7 ตน้ทนุอาหารและเครือ่งดืม่2/ รอ้ยละ 50 ของรายไดจ้ากอาหารและเครือ่งดืม่ 

8 ตน้ทนุแผนกอืน่ๆ2/ รอ้ยละ 30 ของรายไดอ้ืน่ๆ 

9 คา่ใชจ้า่ยบรหิารและด าเนนิงาน2/ 

 คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงานและบรหิาร 

 

เดอืนตลุาคม 2564 – มถินุายน 2565 เดอืนละ 1.00 ลา้นบาท 

เดอืนกรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป เดอืนละ 2.00 ลา้นบาท และปีตอ่ไปคดิ

จากปีกอ่นทัง้ปี ประมาณ 24.00 ลา้นบาท ปรับขึน้รอ้ยละ 3 ตอ่ปี 

  คา่โฆษณาและสง่เสรมิการขาย  ประมาณรอ้ยละ 2 ของรายรับรวม 

  คา่ใชจ้า่ยในการทดแทนและปรับปรงุ ประมาณรอ้ยละ 2 ของรายรับรวม 

  คา่พลงังาน/สาธารณูปโภคตา่งๆ เดอืนตลุาคม 2564 – มถินุายน 2565 เดอืนละ 0.50 ลา้นบาท 

เดอืนกรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป ประมาณรอ้ยละ 6 ของรายรับรวม 

  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เดอืนตลุาคม 2564 – มถินุายน 2565 เดอืนละ 0.02 ลา้นบาท 

เดอืนกรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป ประมาณรอ้ยละ 3 ของรายรับรวม 

10 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ2/ 

 Base Management Fee 

 

ประมาณรอ้ยละ 2 – 2.5 ของรายรับรวม 

  Incentive Fee  ประมาณรอ้ยละ 6 ของรายไดจ้ากการด าเนนิงาน 

  เงนิตัง้ส ารองส าหรับการปรับปรงุอาคารในอนาคต ประมาณรอ้ยละ 4 ของรายรับรวม 

  คา่เบีย้ประกนัภัย ประมาณรอ้ยละ 0.2 ของรายรับรวม 

  คา่ภาษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งตาม พรบ.ใหม ่ ประมาณรอ้ยละ 0.3 – 0.5 ของราคาประเมนิทางราชการ 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่40/68 

 

 รำยกำร จ ำนวน 

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

12 Terminal Value 0 

13 อตัราคดิลด (Discounted Rate)4/ รอ้ยละ 8.00 ตอ่ปี 

14 มลูคำ่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสด  1,234,301,000 บำท  

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

1/ ตามใบอนุญาตประกอบธรุกจิโรงแรม 

2/ ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระพจิารณาสดัสว่นรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย โดยพจิารณาจากขอ้มลูของ WV และเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูราคาตลาด

ของโรงแรมในระดบัเดยีวกนัหรอืระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนั 

3/ ราคาหอ้งพกั พจิารณาจากใบประกาศของโรงแรมฯ และอตัราสว่นลดส าหรบักลุม่ประเภทตา่งๆ และพจิารณาเปรยีบเทยีบประกอบกบัขอ้มลู

ตลาดโรงแรมในระดบัเดยีวกนัหรอืระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนัในพืน้ที ่

4/ โดยปกตอิตัราคดิลดกระแสเงนิสดส าหรับการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิประเภทโรงแรม และมกี าหนดระยะเวลาตามสญัญาเชา่ระยะยาว อยู่

ในชว่งประมาณรอ้ยละ 7.00 – 10.00 ตอ่ปี ซึง่พจิารณาจากสถานทีต่ัง้ของโรงแรม ความสามารถในการขายหรอืท าก าไร รวมถงึอตัรา

ผลตอบแทนทีไ่มม่คีวามเสีย่ง และอายสุญัญาเชา่คงเหลอื ซึง่ในการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิในครัง้นี ้ ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระก าหนด

อตัราคดิลดกระแสเงนิสดของทรัพยส์นิไวท้ีอ่ตัรารอ้ยละ 8 ตอ่ปี โดยพจิารณาจากอตัราผลตอบแทนภายในของธรุกจิประเภทเดยีวกนัในระดบั

เดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั ประกอบกบัพจิารณาจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล บวกกบัความเสีย่งจากการด าเนนิธรุกจิและพจิารณา

ประกอบกบัอตัราดอกเบีย้ของลกูคา้ชัน้ดขีองธนาคารพาณชิยห์ลกัชัน้น า 4 แหง่ 

 

ทัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นสอดคลอ้งกบัผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระวา่ วธิกีารประเมนิ

ราคาทีเ่หมาะสมส าหรับการประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของโรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั ดว้ยวธิคีดิจากรายได ้

เนือ่งจาก ทรัพยส์นิทีป่ระเมนิมลูคา่เป็นสนิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ (Investment Property) ซึง่ควรพจิารณาถงึ

ความสามารถในการสรา้งรายไดข้องทรัพยส์นิ นอกจากนี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาสมมตฐิานที่ 

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระใช ้เห็นวา่มคีวามเหมาะสมตามสมมตฐิานของผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ โดยมคีวาม

แตกตา่งจากสมมตฐิานของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระในประเด็นหลกัๆ ไดแ้ก ่ อตัราคา่หอ้งพัก (Average Room 

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

Per Available Room: RevPAR) ไมไ่ดแ้ตกตา่งจากสมมตฐิานของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมากนัก  

ดงันัน้ ราคาประเมนิมลูคา่ทรัพยส์นิของโรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั โดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิ

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

รายได ้และไดมู้ลคา่ประเมนิของสนิทรัพยเ์ทา่กับ 1,234.30 ลำ้นบำท 

 

2.1.2.2 วธิตีน้ทนุ (Cost Approach) 

 สทิธกิารเชา่ทีด่นิ 

ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระไดป้ระเมนิมลูคา่สทิธกิารเชา่ทีด่นิโดยการประเมนิราคาตลาดของทีด่นิ (สทิธิ

สมบรูณ์) ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด (Market Comparison Approach) เพือ่มาค านวณคา่เชา่ตลาดของทีด่นิ 

จากนัน้น าคา่เชา่ตลาดมาเปรยีบเทยีบกับคา่เชา่ตามสญัญาเชา่กับ รฟท. เพือ่ค านวณมูลคา่ปัจจุบนัของสทิธกิารเชา่ 

(ก าไรจากการเชา่) ตลอดระยะเวลาคงเหลอืของสญัญาเชา่ 23.33 ปี  

จากการประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระหลงัจากวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูตลาด โดย

ค านงึถงึลกัษณะทางกายภาพของทีด่นิ รูปร่างทีด่นิ สภาพของทีด่นิ ขนาดเนือ้ที ่ การใชป้ระโยชน์สงูสดุ ท าเลทีต่ัง้ 

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

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

หลงัจากนัน้ ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระท าการเปรยีบเทยีบก าไรจากการเชา่ระหวา่งคา่เชา่ตามสญัญากบั

คา่เชา่ตลาดตลอดระยะเวลาคงเหลอืของสญัญาเชา่ และคดิลดดว้ยอตัราคดิลดรอ้ยละ 8.00 ตอ่ปี จะมูลคา่ปัจจบุนั

ของสทิธกิารเชา่ตลอดระยะเวลาคงเหลอืของสญัญาเชา่ 23.33 ปี เทา่กบั 160.75 ลา้นบาท 

 

 อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

ในการประเมนิมลูคา่โดยวธิตีน้ทนุ (Cost Approach) ผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระจะพจิารณาตน้ทนุในการ

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

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

การประเมนิมลูคา่สรุปไดด้งันี ้ 

 รำยกำร พืน้ทีใ่ชส้อย 

(ตร.ม.) 

อำยุใช้

งำน 

(ปี) 

มลูคำ่ทดแทนใหม่1/2/ คำ่เสือ่ม

รำคำรวม 

(%) 

มลูคำ่ทดแทน

สทุธ ิ

(ลำ้นบำท) 

หนว่ยละ  

(บำท) 

รวม 

(ลำ้นบำท) 

1 โรงแรมสงู 25 ช ัน้ มชี ัน้ดำดฟ้ำ       

 - พืน้ทีใ่ชส้อยอาคารรวม 

- ลฟิทโ์ดยสารและขนของ 

- ลฟิทส์ว่นจอดรถยนต ์

- ทอ่ระบายน ้า 

- ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 

- รัว้ลอ้มรอบ 

17,293.00 

3.00 

2.00 

138.00 

633.00 

180.50 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

60,000 

2,000,000 

1,000,000 

1,000 

1,500 

2,500 

1,037.58 

6.00 

2.00 

0.14 

0.95 

0.45 

5.00% 

5.00% 

5.00% 

5.00% 

5.00% 

5.00% 

985.70 

5.70 

1.90 

0.13 

0.90 

0.43 

 รวมมลูคำ่ส ิง่ปลูกสรำ้ง    1,047.12  994.76 

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

กนัยายน 2564 

หมายเหต:ุ 1/ เทยีบเคยีงตามตารางบญัชรีาคามาตรฐานตอ่หน่วย โรงเรอืนสิง่ปลกูสรา้งของสมาคมผูป้ระเมนิคา่ทรัพยส์นิแหง่ประเทศไทย 

(The Valuers Association of Thailand) และตน้ทนุคา่กอ่สรา้งของทาง WV 

 2/ ราคากอ่สรา้งขา้งตน้ พจิารณาวา่เป็นอาคารโรงแรมระดบัสีด่าวถงึสีด่าวบวก มาตรฐาน Hotel Brand ของ Mercure และเป็นราคา

รวมงานโครงสรา้งอาคาร งานวสัดตุกแตง่อาคาร งานระบบ งาน Built-in งานเฟอรน์เิจอร ์งานเครือ่งใชไ้ฟฟ้า งานสิง่อ านวยความ

สะดวกตา่งๆ 

 

 โดยมลูคา่อาคารและสิง่ปลกูสรา้งประเมนิโดยวธิตีน้ทนุ เทา่กับ 994.76 ลา้นบาท 

 รวมมลูคา่สทิธกิารเชา่และอาคารสิง่ปลกูสรา้ง เทา่กบั 1,155.51 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม ผูป้ระเมนิราคา

ทรัพยส์นิอสิระ พจิารณาการประเมนิโดยวธิคิดิจากตน้ทนุ (Cost Method) เป็นวธิปีระเมนิรอง เพือ่ใชต้รวจสอบกลบั

หรอืสอบทานวธิปีระเมนิหลกั คอืวธิคีดิจากรายไดเ้ทา่นัน้ 

 

เปรยีบเทยีบมลูคา่ตามบญัชทีรัพยส์นิของ WV กบัมลูคา่ตามราคาประเมนิของผูป้ระเมนิราคาทรัพยส์นิอสิระ 

สรุปไดด้งันี้ 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

ทรพัยส์นิของ WV มลูคำ่ตำมบญัช ี

ณ 30 มถินุำยน 2564 

รำคำประเมนิ 

ณ 29 กนัยำยน 25642/ 

ก ำไรจำกกำรประเมนิ

มลูคำ่ทรพัยส์นิ 

 (1) (2) (2) – (1) 

โรงแรมเมอรเ์คยีว กรงุเทพ มกักะสนั    

สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้(สทิธกิารเชา่ทีด่นิ) 6.30   

อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 579.84   

งานปรับภมูทิศัน ์ 0.42    

งานระบบอะคสูตกิสแ์ละระบบโสตทศันูปกรณ์ 0.76    

งานระบบไอทแีละอนิเตอรเ์นต 0.23    

ลฟิท ์ 8.73    

เครือ่งตกแตง่โรงแรม 71.99    

เครือ่งมอืเครือ่งใชอ้ปุกรณ์โรงแรม 5.84    

รวมสนิทรพัยท์ ีป่ระเมนิมลูคำ่ 674.12 1,234.30 566.02 

คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ IT 2.37    

เครือ่งใชส้ านักงาน 0.41    

อปุกรณ์ส านักงาน 0.10    

ยานพาหนะ 0.49    

รวมอำคำรและอปุกรณ์ และสทิธกิำรเชำ่ 677.48   

หกั: หนีส้นิภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ี1/   (113.20) 

รวมรำยกำรปรบัปรงุสว่นของผูถ้อืหุน้    452.82 

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

และมลูคา่ทางบญัชขีองทรัพยส์นิ 

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

29 กนัยายน 2564 

 

 ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึไดป้รับปรุงมลูคา่ตามบัญชขีอง WV เพิม่ขึน้จากสว่นตา่งราคาประเมนิ

และมลูคา่ทางบญัชขีองทรัพยส์นิจ านวน 452.82 ลา้นบาท 

 

2.2 สทิธปิระโยชนท์ำงภำษจีำกขำดทุนสะสม (ทำงภำษ)ี 

 WV มขีาดทนุสะสมทางภาษีส าหรับผลขาดทนุจากการด าเนนิงานในปี 2559 – 2563 โดยจะน าไปลดภาระ

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลไดไ้มเ่กนิปี 2568 สรุปไดด้งันี้ 

ปีภำษ ี ใชป้ระโยชนท์ำงภำษไีดจ้นถงึปี ขำดทนุทำงภำษ ี(ลำ้นบำท) 

2559 2564 29.45 

2560 2565 58.28 

2561 2566 37.72 

2562 2567 35.46 

2563 2568 83.57 

รวมขำดทนุสะสมทำงภำษ ี 244.48 

สทิธปิระโยชนท์ำงภำษจีำกขำดทนุทำงภำษ ี 48.90 

หมายเหต:ุ 1/ อตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลรอ้ยละ 20 

 

 WV มผีลขาดทนุสะสมทางภาษีสทุธ ิ 244.48 ลา้นบาท สามารถน าไปลดภาระภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลไดไ้ม่

เกนิ 48.90 ลา้นบาท โดยขาดทนุสะสมทางภาษีจะทยอยหมดอายภุายในไมเ่กนิปี 2568 ทัง้นี ้CapAd คาดวา่ WV 

จะไดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากขาดทนุสะสมทางภาษีเพยีงเล็กนอ้ยเทา่นัน้ ซึง่จากประมาณการทางการเงนิของ
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บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่43/68 

 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ จะสามารถใชข้าดทนุทางภาษีไดเ้พยีง 1.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสทิธปิระโยชน์ทางภาษี

เพยีง 0.24 ลา้นบาท (โปรดดรูายละเอยีดในสว่นที ่3 ขอ้ 5 ของรายงานฉบบันี)้ 

 ดงันัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่ไดป้รับปรุงมูลคา่ตามบัญชขีอง WV เพิม่ขึน้จากสทิธปิระโยชน์ทาง

ภาษีจากขาดทนุสะสมทางภาษี  

 

 สรุปกำรปรบัปรุงมูลคำ่ตำมบญัชขีอง WV 

จากการพจิารณารายการทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดท้ าการประเมนิมลูคา่ WV จากวธิี

มลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้ สรุปไดด้งันี้ 

WV (หน่วย: ลา้นบาท) 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2564 101.71 

รายการปรับปรงุ  

รายการสว่นเพิม่ (สว่นลด) จากการประเมนิราคาทรัพยส์นิ 452.822/ 

สทิธปิระโยชนท์างภาษีจากขาดทนุสะสมทางภาษี -3/ 

สว่นของผูถ้อืหุน้สทุธหิลงัปรบัปรงุ 554.53 

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

มลูคำ่ตำมบญัชตีอ่หุน้หลงัปรบัปรงุ (บำท/หุน้)  123.23 

หมายเหต:ุ 1/ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวเ้ทา่กบัหุน้ละ 100.00 บาท 

 2/ โปรดดรูายละเอยีดในสว่นที ่3 ขอ้ 2.1 ของรายงานฉบบันี ้

 3/ โปรดดรูายละเอยีดในสว่นที ่3 ขอ้ 2.2 ของรายงานฉบบันี ้

 

 จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้จะไดม้ลูคา่หุน้ของ WV เทา่กับ 123.23 บำทตอ่หุน้ หรอืมลูคา่กจิการ 

เทา่กับ 554.53 ลำ้นบำท 

 ทัง้นี ้ วธิมีลูคา่ตามบัญชทีีป่รับปรุงแลว้ เป็นวธิทีีม่กีารปรับปรุงรายการตา่งๆ ใหส้ะทอ้นถงึมลูคา่ตลาดของ

สนิทรัพย ์ ณ ปัจจุบนั มากกวา่วธิมีูลคา่หุน้ตามบญัช ี ซึง่วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้สามารถสะทอ้นถงึราคา

ตลาดของทรัพยส์นิ รายการขาดทนุทีส่ามารถน ามาลดภาษีไดใ้นอนาคต (Tax Saving from Losses Carried 

Forward) และเหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ ในกรณีนี ้ มกีารปรับปรุงราคาตลาดของทรัพยส์นิ ใหส้ะทอ้น

ราคาตลาดของทรัพยส์นิโดยใชว้ธิกีารประเมนิโดยวธิคีดิจากรายได ้ ซึง่ค านงึถงึความสามารถในการท าก าไรใน

อนาคตของสนิทรัพยแ์ลว้ และใกลเ้คยีงกบัมลูคา่พืน้ฐานของสนิทรัพยท์ีป่ระเมนิโดยวธิตีน้ทนุ 

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่44/68 

 

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

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ WV โดยการน ามลูคา่ทางบัญช ี(Book Value per 

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

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

หลกัทรัพยฯ์ หมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ จ านวน 12 บรษัิท ซึง่ด าเนนิธรุกจิโรงแรม และหมวดอาหารและ

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

วนัที ่5 ตลุาคม 2564 ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 

รำยชือ่ ชือ่ยอ่

หลกัทรพัย ์

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 

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

ศนูยก์ารคา้ (ใหเ้ชา่พืน้ที)่ 

2. บรษัิท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด 

(มหาชน) 

CENTEL ประกอบธรุกจิ 2 ธรุกจิ คอื (1) ธรุกจิโรงแรมในประเทศและตา่งประเทศ ภายใต ้

แบรนดข์องตนเอง เซน็ทารา โฮเทล แอนด ์ รสีอรท์ เซน็ทรา และธรุกจิรับจา้ง

บรหิารโรงแรมภายใตส้ญัญาบรหิารโรงแรม และ (2) ธรุกจิอาหารจานดว่นใน

ประเทศไทย ภายใตแ้บรนดข์องตนเอง คอื เดอะ เทอเรส และแฟรนไชส ์

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

โอโตยะ เทนยะ คตัสยึะ และชาบตูง มสีาขากระจายอยูท่ัว่ประเทศ 

3. บรษัิท ดสุติธาน ีจ ากดั (มหาชน) DUSIT โรงแรมและรับจา้งบรหิารโรงแรม 

4. บรษัิท ด ิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน) 

ERW ประกอบธรุกจิเกีย่วกบัการลงทนุพฒันา และด าเนนิธรุกจิโรงแรมทีส่อดคลอ้งกบั

ท าเล สถานทีต่ัง้ และกลุม่เป้าหมาย เป็นธรุกจิหลกั โดยมธีรุกจิอืน่ ไดแ้ก ่ธรุกจิ

พืน้ทีใ่หเ้ชา่ และธรุกจิบรหิารอาคาร 

5. บรษัิท แกรนด ์ แอสเสท โฮเทลส ์

แอนด ์พรอพเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

GRAND ธรุกจิโรงแรม ใหเ้ชา่สถานประกอบการศนูยก์ารคา้ และการพฒันาอสงัหา- 

รมิทรัพย ์ ปัจจบุนั GRAND มโีรงแรมทีเ่ปิดด าเนนิการ 5 แหง่ คอื เดอะ เวสทนิ 

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

บรุ ี วลิลา่, รอยัลออคดิ เชอราตนั และไฮแอท รเีจนซี ่กรงุเทพ สขุมุวทิ และมี

ธรุกจิอสงัหารมิทรัพย ์4 โครงการ คอื โครงการไฮด ์สขุมุวทิ 11 คอนโด, โครง

การไฮด ์สขุมุวทิ 13 คอนโด, โครงการหวัหนิ บลลูากนู รสีอรท์ และโครงการ

เดอะเทรนดี ้คอนโดมเินยีม 

6. บรษัิท ลากนู่า รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล 

จ ากดั (มหาชน) 

LRH ธรุกจิหลกัของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย คอื ธรุกจิโรงแรม และธรุกจิพฒันา

อสงัหารมิทรัพย ์ นอกจากนี ้ บรษัิทยอ่ยยังประกอบธรุกจิสนามกอลฟ์ ธรุกจิรา้น

ขายสนิคา้ ธรุกจิใหเ้ชา่พืน้ทีอ่าคารส านักงานและรสีอรท์ และธรุกจิขายสทิธกิาร

พกัในทีพ่กัตากอากาศ 

7. บรษัิท แมนดารนิโฮเต็ล จ ากดั 

(มหาชน) 

MANRIN ธรุกจิโรงแรมเพือ่ใหบ้รกิารทีพ่กัอาศยั จ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ การ

ประชมุสมัมนา การจัดเลีย้งและการใหบ้รกิารอืน่ๆ อนัเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิโรงแรม 

8. บรษัิท ไมเนอร ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากดั (มหาชน) 

MINT เป็นผูด้ าเนนิธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่ ธรุกจิโรงแรมและธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัธรุกจิโรงแรม ซึง่รวมถงึโครงการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่ขาย โครงการพกัผอ่น

แบบปันสว่นเวลา และใหเ้ชา่ศนูยก์ารคา้และอสงัหารมิทรัพย ์ และธรุกจิบนัเทงิ

และธรุกจิจัดจ าหน่าย 

ในปี 2562 MINT มรีายไดจ้ากธรุกจิโรงแรมรอ้ยละ 70.85 ของรายไดร้วม และ

รายไดจ้ากธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่รอ้ยละ 17.56 ของรายไดร้วม 

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

10. บรษัิท โรงแรม รอยัลออคดิ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ROH ธรุกจิบรหิารกจิการโรงแรม จ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ พรอ้มทัง้ใหบ้รกิารอืน่

ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่อ านวยความสะดวกแกผู่ม้าใชบ้รกิาร ภายใตก้ารบรหิารงานของ

กลุม่ Marriott International, Inc. ประเทศสหรัฐอเมรกิา 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่45/68 

 

รำยชือ่ ชือ่ยอ่

หลกัทรพัย ์

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 

11. บรษัิท แชงกร-ีลา โฮเต็ล จ ากดั 

(มหาชน) 

SHANG ธรุกจิโรงแรมชัน้หนึง่ เพือ่ใหเ้ชา่ทีพ่กัอาศยั จ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ และ

บรกิารอืน่ๆ อนัเกีย่วกบัธรุกจิโรงแรม เชน่ หอ้งประชมุ หอ้งจัดเลีย้ง บรกิารศนูย์

ธรุกจิ และบรกิารศนูยส์ขุภาพ เป็นตน้ และลงทนุในบรษัิทอืน่ 

12. บรษัิท เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ 

จ ากดั (มหาชน) 

SHR บรษัิทฯ ประกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ (Holding Company) ที่

ประกอบธรุกจิบรหิารจัดการโรงแรมและลงทนุในธรุกจิโรงแรมระดบันานาชาต ิ

13. บรษัิท วรีันดา รสีอรท์ จ ากดั 

(มหาชน) 

VRANDA กลุม่บรษัิท ประกอบธรุกจิโรงแรม และธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรัพยป์ระเภท

อาคารชดุพกัอาศยั กลุม่บรษัิท มโีครงการโรงแรมทัง้หมด 6 แหง่ คอื โรงแรม 

วรีันดา รสีอรท์ หวัหนิ, โรงแรมวรีันดา เดอะ ไฮ รสีอรท์ เชยีงใหม,่ โรงแรม 

โซ โซฟิเทล แบงคอ็ก, โรงแรมวรีนัดา รสีอรท์ พทัยา, โรงแรม ร็อคกี ้ บตูคิ  

รสีอรท์ และโรงแรมเวอโซ หวัหนิ และมโีครงการอาคารชดุพกัอาศยัทีอ่ยู่

ระหวา่งการขาย จ านวน 3 แหง่ คอื โครงการวรีันดา ไฮ เรสซเิดนซ ์เชยีงใหม,่ 

โครงการวรีันดา เรสซเิดนซ ์พทัยา และโครงการวรีันดา เรสซเิดนซ ์หวัหนิ 

ทีม่า: www.set.or.th 

 

 ขอ้มลูทางการเงนิของบรษัิทจดทะเบยีนทีใ่ชอ้า้งองิ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บรษิทั มลูคำ่ตลำด 

ณ วนัที ่5 ตลุำคม 

2564 

สนิทรพัยร์วม 

ณ วนัที ่30 มถินุำยน 

2564 

รำยไดร้วม  

ยอ้นหลงั  

4 ไตรมำสลำ่สดุ 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ

ยอ้นหลงั  

4 ไตรมำสลำ่สดุ 

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

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

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

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

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

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

7. MANRIN  672.64  844.10  58.02  (76.06) 

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

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

10. ROH  2,789.06  792.86  89.60  (208.27) 

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

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

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

WV n.a. 750.80 1.29 (92.08) 

ทีม่า: SETSMART  

 

 สรุปการประเมนิราคาหุน้สามัญของ WV ไดด้งันี ้ 

WV คำ่ P/BV Ratio เฉลีย่ยอ้นหลงั (เทำ่) 

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

1. ASIA 0.37 0.37 0.36 0.35 0.35 0.35 0.34 0.30 

2. CENTEL 2.54 2.53 2.45 3.12 3.71 3.88 3.85 3.17 

3. DUSIT 2.16 2.12 2.02 1.94 1.88 1.89 1.89 1.68 

4. ERW 2.04 2.03 2.00 2.72 3.20 3.21 2.98 2.30 

5. GRAND 0.79 0.81 0.80 0.76 0.75 0.73 0.71 0.64 

6. LRH 0.51 0.51 0.52 0.51 0.51 0.51 0.49 0.47 

http://www.set.or.th/
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WV คำ่ P/BV Ratio เฉลีย่ยอ้นหลงั (เทำ่) 

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

7. MANRIN 1.67 1.68 1.66 1.59 1.57 1.57 1.56 1.44 

8. MINT 2.96 2.98 2.98 2.78 2.76 2.67 2.49 1.99 

9. OHTL 2.82 2.82 2.83 2.72 2.68 2.61 2.51 10.87 

10. ROH 5.19 5.23 5.19 5.01 4.98 4.88 4.80 4.42 

11. SHANG 0.93 0.93 0.94 0.94 0.95 0.94 0.92 0.90 

12. SHR 0.80 0.81 0.80 0.77 0.77 0.75 0.71 0.56 

13. VRANDA 1.06 1.07 1.05 1.01 1.02 1.02 1.00 0.94 

คำ่มธัยฐำนของ 13 บรษิทั 1.67 1.68 1.66 1.59 1.57 1.57 1.56 1.44 

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

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

ทีม่า: SETSMART 

 

จากการประเมนิมลูคา่หุน้โดยวธินีี ้จะไดมู้ลคา่หุน้ของ WV เทา่กับ 32.52 – 37.87 บำทตอ่หุน้ หรอืมูลคา่

กจิการ เทา่กับ 146.35 – 170.40 ลำ้นบำท 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มูลคา่ตามบญัช ี ใชม้ลูคา่ตามบญัชซีึง่เป็นขอ้มลูในอดตีของ WV มาเปรยีบเทยีบกบั

อตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบัญชขีองบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ทีน่ ามาเปรยีบเทยีบจ านวน 12 บรษัิท  

อยา่งไรก็ตาม บรษัิททีน่ ามาเปรยีบเทยีบมขีนาดใหญ่กวา่ WV มาก มเีพยีง 2 บรษัิททีม่ขีนาดสนิทรัพยใ์กลเ้คยีงกนั

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

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

โดยรวมของธรุกจิโรงแรม จงึท าใหก้ารใชอ้ตัราสว่นอา้งองิของกลุม่บรษัิททีน่ ามาเปรยีบเทยีบมาใชใ้นการประเมนิ

มลูคา่หุน้ของ WV ในครัง้นี ้อาจไม่สามารถน ามาเป็นเกณฑใ์นการก าหนดมลูคา่หุน้ทีเ่หมาะสมได ้ประกอบกบัมลูคา่

ตามบญัชเีป็นผลการด าเนนิงานในอดตี ไมไ่ดส้ะทอ้นถงึความสามารถในการท าก าไรของ WV ในอนาคต  ดงันัน้ การ

ประเมนิมลูคา่หุน้ดว้ยวธินีี้อาจไมส่ะทอ้นถงึมลูคา่ทีเ่หมาะสมของ WV 

 

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

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ WV โดยการน าผลรวมของก าไรสทุธติอ่หุน้ 

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

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

ในตลาดหลักทรัพยฯ์ หมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ จ านวน 12 บรษัิท ซึง่ด าเนนิธุรกจิโรงแรม และหมวด

อาหารและเครือ่งดืม่ จ านวน 1 บรษัิท ซึง่มรีายไดห้ลกัจากธรุกจิโรงแรม เชน่เดยีวกนักับ WV โดยเป็นขอ้มลูถงึวนัที ่

5 ตลุาคม 2564  

อยา่งไรก็ตาม ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไม่สามารถค านวณอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ของบรษัิทจด

ทะเบยีนทีน่ ามาเปรยีบเทยีบได ้ เนือ่งจากทกุบรษัิทมขีาดทนุจากการด าเนนิงาน รวมถงึ WV ก็มผีลขาดทนุจากการ

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

 การประเมนิมลูคา่หุน้ตามวธินีี ้ เป็นวธิทีีค่ านงึถงึผลการด าเนนิงานของ WV ในอนาคต โดยประมาณการ

กระแสเงนิสด และค านวณหามลูคา่ปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด ดว้ยอตัราสว่นลดทีเ่หมาะสม ซึง่ไดแ้ก ่ อัตรา

ตน้ทนุทางการเงนิถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดจ้ัดท าประมาณการทางการเงนิของ WV เป็นระยะเวลา 23 ปี 7 เดอืน  

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

โดยอา้งองิขอ้มลู และสมมตฐิานทีไ่ดรั้บจาก WV และจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง และอยู่

บนพืน้ฐานวา่ธรุกจิของ WV ไมม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างมนัียส าคญัเกดิขึน้ และเป็นไปภายใตภ้าวะเศรษฐกจิและ

สถานการณ์ในปัจจบุนั ไมม่เีหตกุารณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหมท่ีรุ่นแรงและยาวนานกวา่คาดการณ์ 

รวมถงึระยะเวลาการเปิดโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสงูเชือ่มสามสนามบนิไมล่า่ชา้ไปจากแผนการเปิดโครงการ ณ 

ปัจจุบนั เพือ่วตัถุประสงคใ์นการพจิารณาหามลูคา่ยุตธิรรมของหุน้ของ WV ในครัง้นีเ้ทา่นัน้ ทัง้นี ้หากภาวะเศรษฐกจิ 

และปัจจัยภายนอกอืน่ๆ ทีม่ผีลกระทบตอ่การด าเนนิงานของ WV รวมทัง้สถานการณ์ภายในของ WV มกีาร

เปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคัญจากสมมตฐิานทีก่ าหนด มลูคา่หุน้ทีป่ระเมนิไดต้ามวธินีีจ้ะเปลีย่นแปลงไปดว้ย

เชน่กนั 

 ธรุกจิของ WV 

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

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

กรุงเทพฯ โดยมหีอ้งพักใหบ้รกิารทัง้หมด 180 หอ้ง และมหีอ้งประชมุ 3 หอ้งส าหรับรองรับการประชมุทางธรุกจิและ

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

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

 โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั เป็นโรงแรมในเครอื Accor ภายใตส้ญัญาบรหิารจัดการโรงแรม (Hotel 

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

เดอืนเมษายน 2560 เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่

ระบาดในประเทศไทยและการปิดประเทศตัง้แตช่ว่งปี 2563 สง่ผลใหจ้ านวนนักทอ่งเทีย่วเดนิทางเขา้ประเทศไทย

ลดลงอยา่งมาก โรงแรมฯ จงึหยดุใหบ้รกิารตัง้แตช่ว่งเดอืนเมษายน 2563 จนถงึปัจจุบนั และคาดวา่จะเปิดใหบ้รกิาร

อกีครัง้ในชว่งไตรมาสที ่3 ปี 2565  

 จ านวนนักทอ่งเทีย่วเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

 จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิดนิทางเขา้ประเทศไทยในปี 2563 เทา่กบั 6.70 ลา้นคน ลดลงจากจ านวน 

39.92 ลา้นคนในปี 2562 หรอืลดลงรอ้ยละ 83.21 จากปี 2562 เนือ่งจากการระบาดของโควดิ-19 และในชว่ง

มกราคม – สงิหาคม 2564 จ านวนนักทอ่งเทีย่วลดลงเหลอืเพยีง 0.07 ลา้นคน  

 ชว่งปี 2558 - 2562 จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตแิละไทยขยายตัวตอ่เนื่อง สง่ผลใหอ้ตัราเขา้พักเฉลีย่ทั่ว

ประเทศปรับเพิม่ขึน้โดยล าดับ มาเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 68.8 ซึง่เป็นระดบัทีผู่ป้ระกอบการพงึพอใจ20  

ส าหรับปี 2562 จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตสิงูสดุเป็นประวัตกิารณ์อยูท่ี ่39.9 ลา้นคน ขยายตวัรอ้ยละ 4.6 

ตอ่เนือ่งจากทีเ่ตบิโตรอ้ยละ 7.3 ในปี 2561 สง่ผลใหอ้ตัราเขา้พักเฉลีย่อยูใ่นระดับสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ทีร่อ้ยละ 

71.4 ปัจจัยสนับสนุนไดแ้ก ่ (1) การเพิม่ขึน้ของจ านวนเทีย่วบนิทัง้เทีย่วบนิตรงและเชา่เหมาล า รวมถงึการเตบิโต

                                                

20 อตัราเขา้พกัเฉลีย่ทีท่ าใหผู้ป้ระกอบการพงึพอใจอยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 65 – 70 จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการโรงแรมและการประมวลผลขอ้มลู

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

สาหรับนักทอ่งเทีย่วจาก 21 ประเทศ  

ดา้นนักทอ่งเทีย่วไทยเดนิทางในประเทศปี 2562 มจี านวน 166 ลา้นทรปิ เทา่กับปี 2561 ตลาด

นักทอ่งเทีย่วในประเทศไมข่ยายตวัมสีาเหตหุลักมาจาก นักทอ่งเทีย่วชาวไทยเดนิทางไปตา่งประเทศ (Thai 

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

เงนิบาทแข็งคา่ และแผนสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วของรัฐบาลหลายประเทศ อาท ิญีปุ่่ น เวยีดนาม เป็นตน้  

 

แผนภำพที ่1: สถตินิกัทอ่งเทีย่วตำ่งชำตเิดนิทำงเขำ้ประเทศไทย 

 

ทีม่า: กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 

หมายเหต:ุ 1/ อตัราการเปลีย่นแปลงของจ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิดนิทางเขา้ประเทศไทยในชว่งเดอืนมกราคม – สงิหาคม 2564 

เปรยีบเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 2563 

 2/ เหตกุารณ์ส าคญักระทบการทอ่งเทีย่ว  

  ปี 2559: ปลายปี 2559 มกีารปราบทวัรศ์นูยเ์หรยีญจากจนี 

  ปี 2561 – 2562: อบุตัเิหตเุหตเุรอืฟินกิสล์ม่ทีภ่เูก็ต เมือ่เดอืนกรกฎาคม และสง่ผลกระทบตอ่จ านวนนักทอ่งเทีย่วจากจนีจนถงึ

ประมาณเดอืนพฤศจกิายน 2561 

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

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

2562 และตอ่เวลาจนถงึวนัที ่30 เมษายน 2563 

 

 ปี 2563 ธรุกจิทอ่งเทีย่วและโรงแรมทัว่โลกเผชญิกับภาวะวกิฤตอยา่งทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มากอ่นจากการแพร่

ระบาดของ COVID-19 ท าใหรั้ฐบาลในหลายประเทศทัว่โลกออกมาตรการปิดเมอืง (Lockdown) เพือ่ควบคมุการ

เดนิทางระหวา่งประเทศ สง่ผลใหจ้านวนนักทอ่งเทีย่วทัว่โลกหดตวัรุนแรงเป็นประวัตกิารณ์รอ้ยละ 74 จากปี 2562 

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

(หดตวัเกอืบ 90%)  

 ปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดทัว่โลกยังอยูใ่นภาวะคับขัน หลายประเทศรวมทัง้ไทยเผชญิกับการ

ระบาดระลอกใหม ่ สง่ผลใหจ้ านวนผูป่้วยใหมย่ังคงเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่ง โดยคาดวา่จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตจิะ

กลบัมาสูร่ะดบัใกลเ้คยีงกบัปี 2562 ในปี 2567 เนือ่งจาก (1) การพัฒนาวัคซนี ซึง่รวมถงึประสทิธภิาพของการ

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

จ าเป็นตอ้งมกีารฉดีใหค้รอบคลมุรอ้ยละ 65 – 70 ของจ านวนประชากร ซึง่ตอ้งใชเ้วลาและงบประมาณมหาศาล และ 

(3) ความเชือ่มั่นของนักทอ่งเทีย่วจะไมฟ้ื่นตวัเร็วเหมอืนวกิฤตในอดตี โดย University of California ประเมนิวา่ หลงั

การแพร่ระบาดยุตลิง ความกงัวลของประชาชนทีม่ตีอ่โรคระบาดจะยังด ารงอยูต่อ่ไปอกีอยา่งนอ้ย 3 – 6 เดอืน 

นอกจากนี ้รายไดแ้ละก าลงัซือ้ทีล่ดลงรุนแรงท าใหค้วามตอ้งการเดนิทาง ซึง่ถอืวา่เป็นสนิคา้ฟุ่ มเฟือยยังตอ้งใชเ้วลา

ในการฟ้ืนตวั 

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

 

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

 

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

 

อยา่งไรก็ตาม เมือ่เดอืนกนัยายน 2564 วจัิยกรุงศรคีาดวา่จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตกิวา่จะกลบัสูร่ะดับ

กอ่นเกดิการระบาดอาจตอ้งใชเ้วลาหลายปี หรอืราวปี 2568 (ทีม่า: ภาวะเศรษฐกจิการเงนิ ประจ าสปัดาห ์โดยวจิัย

กรุงศร ีลงวนัที ่21 กนัยายน 2564)  

 นอกจากนี ้ ศนูยว์จิัยกสกิรไทย มองวา่ การเปิดประเทศเพือ่รับนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตแิบบไมก่กัตวั ตัง้แต่

วนัที ่1 พฤศจกิายน 2564 น่าจะชว่ยใหจ้ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิในชว่ง 2 เดอืนสดุทา้ยของปีนีเ้พิม่ขึน้ประมาณ

รอ้ยละ 64 เมือ่เทยีบกบัทีไ่มม่มีาตรการ ซึง่จะท าใหจ้ านวนนักทอ่งทีย่วตา่งชาตเิทีย่วไทยทัง้ปี 2564 ขยับขึน้มาที่

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

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

 

 แนวโนม้ธรุกจิในปี 2564 

 ธรุกจิโรงแรมปี 2564 มแีนวโนม้ซบเซาตอ่เนือ่งจากปี 2563 แตจ่ะทยอยฟ้ืนตวัในปี 2565 - 2566 โดยคาด

วา่ตอ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 4 ปี จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตจิงึจะฟ้ืนตวักลับมาเทา่กับระดับชว่งกอ่น COVID-19 (หรอื

ประมาณ 38 - 40 ลา้นคน) ขณะทีจ่ านวนนักทอ่งเทีย่วไทยจะฟ้ืนตัวเร็วกวา่ จากมาตรการกระตุน้การทอ่งเทีย่วใน

ประเทศอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นี ้การฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆ ของจ านวนนักทอ่งเทีย่ว ขณะทีผู่ป้ระกอบการโรงแรมรายใหญย่ังคง



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่50/68 

 

ขยายการลงทนุตอ่เนือ่ง แตอ่าจลา่ชา้กวา่แผนเดมิ สง่ผลใหอ้ัตราเขา้พักทัว่ประเทศมแีนวโนม้อยูใ่นระดับต า่เฉลีย่ที่

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

 นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตคิาดวา่จะทยอยเพิม่ขึน้ ผลจากมาตรการ Special Tourist Visa (STV) รวมถงึความ

เป็นไปไดท้ีจ่ะมขีอ้ตกลงเชือ่มตอ่การเดนิทางโดยไมต่อ้งกักตัว หรอื Travel Bubble โดยในชว่งครึง่หลงัของปี 2564 

การผลติวัคซนีและน ามาใชไ้ดอ้ยา่งแพร่หลายจะหนุนใหนั้กทอ่งเทีย่วตา่งชาตมิจี านวนเพิม่ขึน้ตอ่เนือ่ง วจิัยกรุงศรี

คาดวา่จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตจิะอยูท่ี ่4.0 ลา้นคนในปี 2564 และขยับเป็น 11.4 และ 26.4 ลา้นคนในปี 2565 

และ 2566 ตามล าดบั โดยมปัีจจัยสนับสนุน ไดแ้ก ่

1) ภาวะเศรษฐกจิโลกทยอยฟ้ืนตัวกองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ หรอื IMF คาด GDP โลกปี 2564 และ 2565 

จะขยายตวัรอ้ยละ 5.5 และรอ้ยละ 4.2 ตามล าดับ โดยภาวะเศรษฐกจิของประเทศตลาดหลกันักทอ่งเทีย่ว

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

และรอ้ยละ 6.8) และรัสเซยี (เตบิโตรอ้ยละ 3.0 และรอ้ยละ 3.9) 

2) มาตรการ Vaccination Passport นักทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บการฉีดวคัซนีและถอืวคัซนีพาสปอรต์จะไดรั้บยกเวน้

การกักตัวเมือ่เดนิทางมาไทย ซึง่จะเป็นการลดขอ้จ ากดัดา้นการเดนิทาง กอปรกับไทยเคยไดรั้บการชืน่ชม

จาก WHO ดา้นการบรหิารจัดการสถานการณ์ COVID-19 ไดเ้ป็นอย่างดมีาแลว้ และมโีรงแรมหลายแหง่ทัว่

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

มาตรฐานความปลอดภัยดา้นสขุอนามัยเพือ่นักทอ่งเทีย่ว 

3) ศกัยภาพดา้นการทอ่งเทีย่วในระยะยาว วจัิยกรุงศรไีดศ้กึษาความชืน่ชอบของนักทอ่งเทีย่วจาก 48 ประเทศ 

พบวา่ไทยเป็นจุดหมายส าคัญของนักทอ่งเทีย่วหลายประเทศ โดยไดรั้บการจัดอนัดับตดิ 10 อนัดับแรก

จดุหมายปลายทางของเกอืบทกุประเทศทีท่ าการศกึษา  โดยนักทอ่งเทีย่วจากอนิเดยี รัสเซยี และกมัพูชา

มองไทยเป็นจดุหมายทอ่งเทีย่วอนัดับ 2 ขณะทีจ่นีและมาเลเซยีมองไทยเป็นจดุหมายปลายทางอนัดับ 8 

ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึโอกาสในการตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วจากตา่งประเทศหากวกิฤต COVID-19 คลีค่ลาย 

 

แผนภำพที ่3: คำดกำรณจ์ ำนวนนกัทอ่งเทีย่วตำ่งชำตเิดนิทำงเขำ้ประเทศไทย  

 

อตัราเขา้พักปี 2564 คาดวา่จะยังอยูใ่นระดับต า่ทีร่อ้ยละ 40 และจะทยอยปรับขึน้ในชว่งปี 2565 - 2566 โดย

อตัราการเขา้พักในพืน้ทีท่อ่งเทีย่วหลักยังไม่สามารถปรับขึน้สูร่ะดบัปกตไิด ้(รอ้ยละ 70 - 80) เนือ่งจากนักทอ่งเทีย่ว

ตา่งชาตยิังไมฟ้ื่นตัวเต็มที ่อกีทัง้ประเทศตา่งๆ มแีนวโนม้จะสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วในประเทศเป็นล าดับแรก 
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(ทีม่า: แนวโนม้ธรุกจิโรงแรมปี 2564 – 2566 เดอืนกมุภาพันธ ์2564 โดยวจิัยกรุงศร ีธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด 

(มหาชน)) 

 

 ธุรกจิโรงแรม – กรุงเทพฯ 

ธรุกจิโรงแรมไดรั้บปัจจัยสนับสนุนทีส่ าคญั จากการขยายตวัของจ านวนนักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและ

ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้มาทอ่งเทีย่วในประเทศไทย มลูคา่ผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) หมวดโรงแรมและ

ภัตตาคารปี 2561 คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 5.6 ของมูลคา่ผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศทัง้หมด หรอืประมาณ 

9.2 แสนลา้นบาท ประเทศไทยนับเป็นจดุหมายปลายทางยอดนยิมแหง่หนึง่ของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิ จากการมี

แหลง่ทอ่งเทีย่วทีด่งึดดูความสนใจตดิอนัดบัโลกกระจายอยูต่ามภาคตา่งๆ ทัว่ประเทศ โดยกรุงเทพฯ เป็นเมอืง

ทอ่งเทีย่วหลักทีไ่ดรั้บความนยิมสงู นอกจากนี ้ ประเทศไทยยังมคีวามไดเ้ปรยีบในดา้นราคาหอ้งพักและคา่ครองชพี

ทีอ่ยูใ่นระดบัต่า่ ท าใหก้ารทอ่งเทีย่วในไทยมคีวามคุม้คา่เงนิ (Value for Money) กอปรกบัการคมนาคมทีส่ะดวกมาก

ขึน้จากโครงสรา้งพืน้ฐานทีท่ยอยพัฒนาเป็นล าดับ (ทีม่า: แนวโนม้ธรุกจิโรงแรมปี 2562 – 2564 เดอืนกรกฎาคม 

2562 โดยวจิัยกรุงศร ีธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน)) 

 

แผนภำพที ่4: จ ำนวนผูเ้ขำ้พกัโรงแรม – กรุงเทพฯ 

 

ทีม่า: กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 

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

 

สถติจิ านวนผูเ้ขา้พักในโรงแรม เกสทเ์ฮา้ส ์ รสีอรท์และอืน่ๆ ในเขตกรุงเทพฯ ในชว่งปี 2561 อยู่ที ่ 35.81 

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

ขณะทีใ่นปี 2562 สถติผิูเ้ขา้พักในกรุงเทพฯ อยู่ที ่36.41 ลา้นคน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.67 จากปีกอ่นหนา้ ขณะทีจ่ านวน

ผูเ้ขา้พักในปี 2563 ลดลงเหลอืเพยีง 12.41 ลา้นคน ลดลงรอ้ยละ 65.92 จากปี 2562  

อตัราการเขา้พักเฉลีย่ของทีพั่กในเขตกรุงเทพฯ ในชว่งปี 2561 – 2562 อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 82 ซึง่เพิม่ขึน้

จากปี 2560 ทีม่อีตัราการเขา้พักเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 79 ซึง่เพิม่ขึน้จากอปุสงคท์ีเ่พิม่ขึน้ ขณะทีจ่ านวนอปุทานคอ่นขา้ง

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

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

แผนภาพที ่5)  

 

แผนภำพที ่5: อตัรำกำรเขำ้พกัและอตัรำคำ่หอ้งพกัเฉลีย่ของโรงแรมในเขตใจกลำงกรุงเทพฯ 

 

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

 

จ านวนหอ้งพักโรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ เป็นโรงแรมในเขตเพลติจติ/สขุมุวทิในสดัสว่นรอ้ยละ 38 

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

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

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

โรงแรมระดบักลาง คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 50 ของโรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ โรงแรม

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

ภายในปี 2566 คาดวา่จะมหีอ้งพักเพิม่ขึน้อกี 9,780 หอ้ง ในเขตใจกลางกรุงเทพฯ ซึง่จะเพิม่จ านวนหอ้งพัก

อกีประมาณรอ้ยละ 12.8 เป็นจ านวนหอ้งพักทัง้หมด 86,492 หอ้ง  

CBRE มองวา่ตลาดโรงแรมในกรุงเทพฯ จะเริม่ฟ้ืนตวัเมือ่สามารถควบคมุการแพร่ระบาดของ COVID-19 

ระลอกใหมไ่ด ้ และความส าเร็จในการฉดีวัคซนีตามแผน ซึง่จะสง่ผลใหรั้ฐบาลสามารถทีจ่ะผอ่นปรนขอ้จ ากดัในการ

เดนิทางส าหรับนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิและการเพิม่ความเชือ่มั่นในการเดนิทาง โดยความคาดหมายวา่ประเทศไทยจะ

สามารถเปิดรับนักทอ่งเทีย่วไดภ้ายในสิน้ปี 2564 หรอืตน้ปี 2565 

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

 

 สมมตฐิานทีส่ าคญัในการจัดท าประมาณการทางการเงนิ สรุปไดด้งันี้ 

 รำยไดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรโรงแรม 

 รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม ประกอบดว้ย รายไดค้า่หอ้งพัก, รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่, 

รายไดโ้ทรศพัท ์ และรายไดอ้ืน่ๆ โดยในชว่งปี 2561 – 2563 โรงแรมฯ มรีายไดค้า่หอ้งพักคดิเป็นสดัสว่นประมาณ

รอ้ยละ 70 ของรายไดร้วม รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 29 ของรายไดร้วม และ

รายไดแ้ผนกอืน่ๆ อกีรอ้ยละ 1 ของรายไดร้วม 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่53/68 

 

 ในปี 2560 – 2563 WV มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารโรงแรม จ านวน 81.24 ลา้นบาท 131.17 ลา้นบาท 

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

ปีกอ่นหนา้ ทัง้นี ้ โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั เปิดใหบ้รกิารเมือ่เดอืนเมษายน 2560 จงึท าใหอ้ตัราการ

เตบิโตของรายไดใ้นปี 2561 จงึสงูกวา่ปี 2560 มาก ขณะทีใ่นปี 2563 ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 โรงแรมฯ ปิดใหบ้รกิารตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2563  

 สรุปสมมตฐิานเกีย่วกับรายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรมไดด้งันี้ 

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

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

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

อตัราการเขา้พกั 

(Occupancy Rate) 

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

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

อตัราการเพิม่ขึน้ของ

คา่หอ้งพกัเฉลีย่ 

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

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

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งทีม่ี

ทัง้หมด (RevPAR)2/ 

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

           

รายไดค้า่หอ้งพกั ลา้นบาท 83.20  85.34  14.47  32.48  78.93  94.72  115.74  133.10  153.06  

รายไดค้า่อาหารและ

เครือ่งดืม่3/ 

ลา้นบาท 34.15  36.00  6.05  13.27  36.82  46.04  54.03  60.77  68.45  

รายไดแ้ผนกอืน่ๆ  ลา้นบาท 2.01  1.72  0.31  0.72  1.74  2.09  2.56  2.94  3.38  

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

รวมรำยไดจ้ำกกำร

ใหบ้รกิำรโรงแรม 

ลำ้นบำท 131.17  135.20  22.88  51.07  129.13  157.00  189.38  216.29  247.16  

อตัราการเพิม่ขึน้ของ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

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

หมายเหต:ุ  1/ โรงแรมเมอรเ์คยีว กรงุเทพ มกักะสนั คาดวา่จะเปิดใหบ้รกิารอกีครัง้ในไตรมาสที ่3 ปี 2565 

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

คา่หอ้งพกัเฉลีย่ * อตัราการเขา้พกั  

 3/ รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดมื รา้นอาหาร, Room Service และหอ้งจัดเลีย้ง 

 

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

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

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

อตัราการเขา้พกั 

(Occupancy Rate) 

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

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

อตัราการเพิม่ขึน้ของ

คา่หอ้งพกัเฉลีย่ 

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

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งทีม่ี

ทัง้หมด (RevPAR)2/ 

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

           

รายไดค้า่หอ้งพกั ลา้นบาท 176.02  184.82  194.06  203.77  213.95  224.65  235.88  247.68  260.06  

รายไดค้า่อาหารและ

เครือ่งดืม่3/ 

ลา้นบาท 77.22  81.08  85.14  89.39  93.86  98.56  103.48  108.66  114.09  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่54/68 

 

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

รายไดแ้ผนกอืน่ๆ  ลา้นบาท 3.89  4.08  4.29  4.50  4.73  4.96  5.21  5.47  5.75  

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

รวมรำยไดจ้ำกกำร

ใหบ้รกิำรโรงแรม 

ลำ้นบำท 282.59  296.72  311.55  327.13  343.49  360.66  378.69  397.63  417.51  

อตัราการเพิม่ขึน้ของ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

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

 

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

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

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

อตัราการเขา้พกั 

(Occupancy Rate) 

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

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

อตัราการเพิม่ขึน้ของ

คา่หอ้งพกัเฉลีย่ 

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

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่หอ้งทีม่ี

ทัง้หมด (RevPAR)2/ 

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

           

รายไดค้า่หอ้งพกั ลา้นบาท 273.07  286.72  301.05  316.11  331.91  348.51  365.93  384.23  33.16  

รายไดค้า่อาหารและ

เครือ่งดืม่3/ 

ลา้นบาท 119.79  125.78  132.07  138.68  145.61  152.89  160.54  168.56  14.36  

รายไดแ้ผนกอืน่ๆ  ลา้นบาท 6.03  6.34  6.65  6.99  7.33  7.70  8.09  8.49  0.73  

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

รวมรำยไดจ้ำกกำร

ใหบ้รกิำรโรงแรม 

ลำ้นบำท 438.38  460.30  483.32  507.48  532.86  559.50  587.48  616.85  53.03  

อตัราการเพิม่ขึน้ของ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

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

 

 รายไดค้า่หอ้งพัก 

 อตัราการเขา้พัก (Occupancy Rate)  

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

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

ปี 2561 และปี 2562 ตามล าดับ  

 ตามแผนการเปิดใหบ้รกิารอกีครัง้ในไตรมาสที ่3 ปี 2565 โดยประมาณอตัราการเขา้พักทีร่อ้ยละ 6021 และ

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

                                                

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

พกัในพืน้ทีท่อ่งเทีย่วหลกัยังไมส่ามารถปรับขึน้สูร่ะดบัปกตไิด ้(รอ้ยละ 70 - 80) เนือ่งจากนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตยิังไมฟ้ื่นตวัเต็มที ่อกีทัง้ประเทศ

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

กรงุศร ีธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน)) 

อยา่งไรก็ตาม ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานการพืน้ตวัลา่ชา้กวา่ประมาณการของวจัิยกรงุศร ี 1 ปี เนือ่งจากการชะลอการเปิด

ประเทศจากสมมตฐิาของวจัิยกรงุศรเีดมิ โดยประมาณการอตัราการเขา้พกัในปี 2565 เต็มปีเทา่กบัรอ้ยละ 40 แตโ่รงแรมฯ มแีผนทีจ่ะเปิด

ใหบ้รกิารชว่งไตรมาส 3 ปี 2565 ซึง่ปกตใินชว่งปลายปีจะมจี านวนนักทอ่งเทีย่วมากกวา่ชว่งตน้ปี ประกอบกบัการฟ้ืนตวัของธรุกจิทอ่งเทีย่วในชว่ง

ครึง่หลงัของปี 2565 มแีนวโนม้จะดขีึน้กวา่ชว่งตน้ปี ทีห่ลายๆ ประเทศเริม่เปิดใหม้กีารเดนิทางมากขึน้ 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่55/68 

 

ตามการคาดการณ์ของวจัิยกรุงศรมีองวา่จ านวนนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตจิะกลับมาสูร่ะดบัใกลเ้คยีงกบัปี 2562 ในปี 

2568 

 ในปี 2569 – 2588 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ อตัราการเขา้พักเทา่กบัรอ้ยละ 85 สงูขึน้กวา่

อตัราการเขา้พักในปี 2562 กอ่นผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 เล็กนอ้ย ตามท าเลทีต่ัง้ของโรงแรมฯ 

ทีจ่ะดขี ึน้ภายหลงัการเปิดเสน้ทางเดนิรถไฟฟ้าความเร็วสงูเชือ่มสามสนามบนิ และการเปิดใหบ้รกิารโครงการ

มักกะสนัคอมเพล็กซ ์

 คา่หอ้งพักเฉลีย่ (Average Daily Room Rate) 

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

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

กอ่นหนา้ ตามล าดับ  

 คา่หอ้งพักเฉลีย่ของโรงแรมระดบักลาง และโรงแรมชัน้ประหยัดในกรุงเทพฯ ซึง่มรีะดบัราคาในปี 2562 อยู่

ทีป่ระมาณ 2,050 บาท โดยตัง้แตปี่ 2555 – 2561 คา่หอ้งพักเฉลีย่ของโรงแรมระดับกลาง และโรงแรมชัน้ประหยัด

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

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

LaSalle (Thailand) Limited.) จะเห็นไดว้า่คา่หอ้งพักของโรงแรมฯ ต า่กวา่คา่เฉลีย่ของโรงแรมระดบักลาง และ

โรงแรมชัน้ประหยัดในกรุงเทพฯ ประมาณรอ้ยละ 15  

 ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ คา่หอ้งพักในปี 

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

โรงแรมฯ และเตบิโตรอ้ยละ 5 ตอ่ปี 

 ในปี 2568 – 2571  อัตราการเพิม่ขึน้ของคา่หอ้งพักเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 ตอ่ปี ตามคาดการณ์การปรับตวั

เพิม่ขึน้ของคา่หอ้งพักจากท าเลทีต่ัง้ โดยไดรั้บอานสิงสจ์ากโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสงูเชือ่ม 3 สนามบนิ (สวุรรณ

ภมู ิ – ดอนเมอืง – อูต่ะเภา)22 ซึง่มกี าหนดการเปิดใหบ้รกิารในชว่งปลายปี 2567 โดยบรเิวณสถานมีักกะสนั

ครอบคลมุพืน้ทีก่วา่ 150 ไร่ จะถกูพัฒนาเป็นโครงการอสงัหารมิทรัพยข์นาดใหญ่และพืน้ทีเ่ชงิพาณชิย ์ เพือ่เป็น

ศนูยก์ลางเชือ่มโยง 3 สนามบนิ โดยภายในปี 2571 โรงแรมฯ จะมรีาคาคา่หอ้งพักใกลเ้คยีงกบัโรงแรมในระดับ

เดยีวกนัในบรเิวณใกลเ้คยีง 

ในปี 2572 - 2588 ใหส้มมตฐิานอตัราการเพิม่ขึน้ของคา่หอ้งพักเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ตอ่ปี ตามคา่เฉลีย่อัตรา

เพิม่ขึน้ของอตุสาหกรรม 

 รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่ (ไมร่วมหอ้งจัดเลีย้ง) 

 ในปี 2560 – 2563 รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่เทา่กับ 18.96 ลา้นบาท 26.62 ลา้นบาท 29.99 ลา้นบาท 

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

ของรายไดค้า่หอ้งพัก  

 รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่ ประกอบดว้ย รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่จากหอ้งอาหาร The Station, M 

Wine Lounge, Pool Bar, Mini Bar และ Room Service  

                                                

22 โครงการรถไฟความเร็วสงูเชือ่มสามสนามบนิเป็นโครงการทีใ่ชโ้ครงสรา้งและแนวเสน้ทางการเดนิรถเดมิของระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแอร์

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

ชว่งจากสถานพีญาไทไปยังสนามบนิดอนเมอืง และจากสถานลีาดกระบงัไปยงัสนามบนิอูต่ะเภา พรอ้มเชือ่มเขา้ออกสนามบนิโดยใชเ้ขตทางเดมิ

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

กรงุเทพฯ กบัพืน้ทีโ่ครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 60 นาท ี



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่56/68 

 

 ในการจัดท าประมาณการในครัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่ 

เทา่กับรอ้ยละ 34.91 ของรายไดค้า่หอ้งพักตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึง่เทา่กบัอตัราสว่นรายไดค้า่อาหารและ

เครือ่งดืม่ในปี 2560 – 2562 

 

 แผนภำพที ่6: เสน้ทำงเดนิรถไฟฟ้ำควำมเร็วสงูเชือ่มสำมสนำมบนิ  

 

ทีม่า: www.eeco.or.th 

 

 รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่ – หอ้งจัดเลีย้ง 

 ในปี 2560 – 2563 รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่เทา่กบั 3.39 ลา้นบาท 7.53 ลา้นบาท 6.01 ลา้นบาท 

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

มาก) หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 6.73 รอ้ยละ 9.05 รอ้ยละ 7.04 และรอ้ยละ 4.55 ของรายไดค้า่หอ้งพัก 

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

คน คดิเป็นประมาณ 153 คนตอ่สปัดาห ์ 

 โดยในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ จ านวนผูใ้ช-้

บรกิารหอ้งจัดเลีย้งเพิม่ขึน้ตามแผนธรุกจิของโรงแรมฯ ทีจ่ะเพิม่รายไดใ้นสว่นหอ้งจัดเลีย้งเพิม่ขึน้จากท าเลทีต่ัง้ของ

โรงแรมฯ ในอนาคตภายหลงัการเปิดใหบ้รกิารรถไฟฟ้าเชือ่มสามสนามบนิ ทัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระให ้

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

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

 ในปี 2565 รายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่เฉลีย่ เทา่กับ 754.16 บาท/คน เทา่กบัคา่เฉลีย่รายไดค้า่อาหาร

และเครือ่งดืม่ของปี 2562 และในปี 2566 ใหส้มมตฐิานรายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ตอ่ปี ตาม

คา่เฉลีย่อตุสาหกรรม 

 

 รายไดค้า่บรกิารอืน่ๆ 

 ประกอบดว้ย รายไดค้า่บรกิารโทรศพัท ์ รายไดค้า่บรกิารซกัรดี คา่เชา่ และแผนกบรกิารอืน่ๆ โดยรายได ้

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

หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 2.25 รอ้ยละ 2.42 รอ้ยละ 2.01 และรอ้ยละ 2.12 ของรายไดค้า่หอ้งพัก ตามล าดบั  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่57/68 

 

 ในการจัดท าประมาณการในครัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ รายไดบ้รกิารอืน่ๆ เทา่กบัรอ้ย

ละ 2.21 ของรายไดค้า่หอ้งพักตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึง่เทา่กับอัตราสว่นรายไดค้า่บรกิารอืน่ๆ เฉลีย่ในปี 

2560 – 2562 

 

 รายได ้Service Charge  

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่  รายได ้ Service Charge เทา่กบัรอ้ยละ 9.90 ของรายได ้

คา่บรกิารรวม ซึง่เทา่กบัคา่เฉลีย่รายได ้Service Charge ตอ่รายไดค้า่บรกิารในชว่งปี 2561 – 2562 

 

 รายไดอ้ืน่ๆ – สว่นของเจา้ของ (WV) 

 ประกอบดว้ย รายไดด้อกเบีย้รับ ก าไรจากการขายทรัพยส์นิ ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น ก าไรจากความ

เสยีหาย และรายไดอ้ืน่ๆ เป็นตน้  

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

ตามล าดบั หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.54 รอ้ยละ 0.10 รอ้นยละ 0.09 และรอ้ยละ 2.24 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

โรงแรม  

 ในการจัดท าประมาณการในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ รายไดอ้ืน่ๆ เทา่กับรอ้ยละ 

0.10 ของรายไดค้า่บรกิาร ซึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราสว่นรายไดอ้ืน่ๆ ในปี 2561 – 2562 

 

 ตน้ทนุขำยและตน้ทนุในกำรใหบ้รกิำร – โรงแรม 

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารหอ้งพัก 

 ตน้ทนุหลักของการใหบ้รกิารหอ้งพัก ประกอบดว้ย คา่ใชจ้่ายพนักงาน คา่คอมมชิชัน่ คา่ใชจ้า่ยในการจอง

หอ้งพัก คา่ซกัอบรดี คา่ใชจ้า่ยอปุกรณ์อ านวยความสะดวกตา่งๆ ทีโ่รงแรมเตรยีมไวเ้พือ่บรกิารลกูคา้ และคา่ใชจ้่าย

อืน่ๆ 

 ในปี 2560 – 2563 ตน้ทนุการใหบ้รกิารหอ้งพักเทา่กับ 11.39 ลา้นบาท 22.84 ลา้นบาท 23.95 ลา้นบาท

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

ของรายไดค้า่หอ้งพัก  

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ คา่ใชจ้า่ยพนักงานซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยหลัก และเป็นคา่ใชจ้่ายคงที ่

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.00 ตอ่ปี ตามนโยบายการขึน้เงนิเดอืนพนักงานของ WV โดยพจิารณาคา่ใชจ้า่ยพนักงานปีฐานในปี 

2562 

 คา่คอมมชิชัน่และคา่ใชจ้า่ยในการจองหอ้งพัก เทา่กบัรอ้ยละ 10.06 ของรายไดค้า่หอ้งพัก ซึง่เทา่กบั

คา่เฉลีย่คา่คอมมชิชัน่และคา่ใชจ้า่ยในการจองหอ้งพักตอ่รายไดค้า่หอ้งพักในปี 2561 – 2562  

 คา่ซักอบรดี คา่ใชจ้า่ยอปุกรณ์อ านวยความสะดวกตา่งๆ ทีโ่รงแรมเตรยีมไวเ้พือ่บรกิารลกูคา้ และคา่ใชจ้่าย

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

2588 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.86 ตอ่ปี ตามคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของดชันรีาคาผูบ้รโิภค (CPI) ของไทยยอ้นหลงั 20 ปี 

(ปี 2545 – 9M2564) 

 

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ (รา้นอาหาร, Room Service และหอ้งจัดเลีย้ง) 

 ตน้ทนุหลักของการใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ ประกอบดว้ย ตน้ทนุคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่ใชจ้า่ย

พนักงาน และคา่ใชจ้่ายอืน่ เป็นตน้ 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่58/68 

 

 ปี 2560 – 2563 ตน้ทนุการใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ เทา่กับ 15.17 ลา้นบาท 21.66 ลา้นบาท 21.87 

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

94.62 ของรายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่  

 ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ ตน้ทนุทางตรง

คา่อาหารและเครือ่งดืม่เทา่กบัรอ้ยละ 30.89 ของรายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่ โดยอา้งองิจากอตัราสว่นคา่ใชจ้า่ย

ดงักลา่วในปี 2562 ซึง่มแีนวโนม้ลดลงจากการบรหิารจัดการทีด่ขี ึน้ 

 คา่ใชจ้่ายพนักงาน ใหส้มมตฐิานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.00 ตอ่ปี ตามนโยบายการขึน้เงนิเดอืนพนักงานของ WV 

โดยพจิารณาคา่ใชจ้า่ยพนักงานปีฐานในปี 2562 

 คา่ใชจ้่ายคงทีอ่ืน่ๆ ใหส้มมตฐิานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.86 ตอ่ปี ตามคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของดชันรีาคา

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

 

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารโทรศพัท ์

 ตน้ทนุหลักของการใหบ้รกิารโทรศพัท ์ใหส้มมตฐิานเทา่กับรอ้ยละ 61.56 ของรายไดบ้รกิารโทรศพัท ์โดย

อา้งองิจากคา่เฉลีย่อัตราสว่นตน้ทนุใหบ้รกิารโทรศพัทต์อ่รายไดค้า่บรกิารโทรศพัท ์ในปี 2561 – 2562 

 

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารซกัรดี 

 ตน้ทนุหลักของการใหบ้รกิารซักรดี ใหส้มมตฐิานเทา่กบัรอ้ยละ 1.17 ของรายไดบ้รกิารซกัรดี โดยอา้งองิ

จากคา่เฉลีย่อตัราสว่นตน้ทนุใหบ้รกิารซักรดีตอ่รายไดค้า่บรกิารซกัรดี ในปี 2561 – 2562  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

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

ตน้ทนุบรกิารหอ้งพกั 22.84  23.95  6.57  9.50  21.43  24.12  26.98  29.12  31.52  

ตน้ทนุอาหารและเครือ่งดืม่ 21.66  21.87  5.72  9.73  22.78  25.90  28.86  31.46  34.38  

ตน้ทนุบรกิารอืน่ 0.01  0.01  0.00  0.00  0.01  0.01  0.02  0.02  0.02  

รวมตน้ทนุบรกิำร  44.51  45.82  12.29  19.23  44.22  50.03  55.86  60.60  65.92  

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

หมายเหต:ุ 1/ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจัดประเภทตน้ทนุบรกิารตามงบการเงนิภายในของ WV (งบฝ่ายบรหิาร) ซึง่อาจแตกตา่งจากงบ

การเงนิทีต่รวจสอบแลว้ของ WV แตไ่มม่ผีลกระทบตอ่ก าไรสทุธขิอง WV 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

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

ตน้ทนุบรกิารหอ้งพกั 34.24  35.54  36.90  38.31  39.79  41.33  42.93  44.60  46.35  

ตน้ทนุอาหารและเครือ่งดืม่ 37.65  39.44  41.31  43.27  45.32  47.48  49.74  52.11  54.59  

ตน้ทนุบรกิารอืน่ 0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.04  0.04  

รวมตน้ทนุบรกิำร  71.91  75.00  78.23  81.61  85.14  88.84  92.70  96.75  100.98  

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

(หน่วย: ลา้นบาท) 

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

ตน้ทนุบรกิารหอ้งพกั 48.17  50.07  52.06  54.13  56.29  58.55  60.90  63.36  5.44  

ตน้ทนุอาหารและเครือ่งดืม่ 57.20  59.93  62.79  65.80  68.95  72.25  75.72  79.35  6.82  

ตน้ทนุบรกิารอืน่ 0.04  0.04  0.04  0.05  0.05  0.05  0.05  0.06  0.00  

รวมตน้ทนุบรกิำร  105.41  110.05  114.90  119.97  125.29  130.85  136.67  142.77  12.27  

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

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่59/68 

 

 คำ่ใชจ้ำ่ยบรหิำร – โรงแรม 

 คา่ใชจ้่ายบรหิาร ประกอบดว้ย เงนิเดอืนและคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน และคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน

อืน่ๆ ของฝ่ายบรหิารและทัว่ไป ฝ่ายสารสนเทศและสือ่สาร ฝ่ายการตลาด และฝ่ายอาคาร คา่สาธารณูปโภค คา่ 

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

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

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

จากการใหบ้รกิาร  

 ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิาน ดงันี ้ 

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

- คา่ใชจ้่ายพนักงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.00 ตอ่ปี ตามนโยบายการขึน้เงนิเดอืนพนักงานของ WV โดยพจิารณา

คา่ใชจ้่ายพนักงานปีฐานในปี 2562 

- คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยคงที ่ ปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.86 ตอ่ปี ตามคา่เฉลีย่อตัราการเตบิโตของดชันี

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

- คา่ Service Charge จา่ยพนักงาน เทา่กบัรายไดค้า่ Service Charge  

- คา่ใชจ้่ายทางการตลาด ใหส้มมตฐิานเทา่กับรอ้ยละ 2.78 ตอ่รายไดค้า่บรกิาร ซึง่เทา่กับคา่เฉลีย่คา่ใชจ้่าย

ทางการตลาดในปี 2561 – 2562  

- Base Management Fee และ Incentive Management Fee เป็นอตัราทีก่ าหนดตามสญัญาบรหิารจัดการ

โรงแรม (Hotel Managemet Contract) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

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

คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด 8.59  7.90  2.66  3.70  8.18  9.03  9.85  10.68  11.62  

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 17.67  17.01  10.15  8.58  17.52  18.05  18.05  18.59  19.15  

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิการ 17.10  18.37  10.87  7.76  17.11  18.41  18.37  18.71  19.06  

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

คา่บรหิารจัดการ 3.87  4.40  0.48  1.46  4.31  5.76  8.26  9.92  11.83  

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยบรหิำรโรงแรม 59.52  59.84  26.20  26.09  58.76  65.39  71.59  77.39  83.93  

อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยบรกิารตอ่

รายไดบ้รกิาร 

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

หมายเหต:ุ 1/ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจัดประเภทคา่ใชจ้า่ยบรหิารตามงบการเงนิภายในของ WV (งบฝ่ายบรหิาร) ซึง่อาจแตกตา่งจากงบ

การเงนิทีต่รวจสอบแลว้ของ WV แตไ่มม่ผีลกระทบตอ่ก าไรสทุธขิอง WV 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

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

คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด 12.68  13.20  13.74  14.31  14.91  15.53  16.18  16.86  17.56  

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 19.72  20.31  20.92  21.55  22.20  22.86  23.55  24.25  24.98  

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิการ 19.42  19.78  20.15  20.52  20.90  21.29  21.69  22.09  22.50  

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

คา่บรหิารจัดการ 14.05  14.85  15.69  16.58  17.51  18.49  19.53  20.61  21.76  

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยบรหิำรโรงแรม 91.32  94.86  98.57  102.43  106.46  110.66  115.05  119.63  124.42  

อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยบรกิารตอ่

รายไดบ้รกิาร 

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

 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่60/68 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

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

คา่ใชจ้า่ยทางการตลาด 18.30  19.07  19.88  20.72  21.60  22.51  23.47  24.47  2.10  

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 25.73  26.50  27.30  28.12  28.96  29.83  30.72  31.65  2.72  

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิการ 22.92  23.35  23.78  24.22  24.67  25.13  25.60  26.08  2.21  

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

คา่บรหิารจัดการ 22.97  24.24  25.57  26.98  28.45  30.01  31.65  33.37  2.87  

รวมคำ่ใชจ้ำ่ยบรหิำรโรงแรม 129.41  134.62  140.06  145.75  151.68  157.89  164.36  171.13  14.68  

อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยบรกิารตอ่

รายไดบ้รกิาร 

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

 

 คำ่ใชจ้ำ่ยบรหิำรของเจำ้ของ – WV 

 คา่ใชจ้่ายบรหิารในสว่นของ WV ประกอบดว้ย เงนิเดอืนและคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับพนักงาน คา่เชา่ทีด่นิ คา่ภาษี

โรงเรอืน คา่ธรรมเนยีมธนาคาร คา่ทีป่รกึษาตา่งๆ คา่สอบบญัช ีคา่เดนิทาง คา่เบีย้ประกนั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เป็นตน้ 

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

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

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

เผือ่หนีส้งสยัจะสญู ซึง่มจี านวนถงึ 26.10 ลา้นบาท ในปี 2560 และคา่ใชจ้่ายพนักงานในปี 2561 ลดลงประมาณ 11 

ลา้นบาท จากปี 2560  

 ในการจัดท าประมาณการทางการเงนิในครัง้นี ้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิาน ดงันี้ 

- คา่ใชจ้่ายพนักงานในปี 2564 เทา่กับคา่ใชจ้า่ยพนักงานในชว่งครึง่แรกของปี 2564 และคดิเป็นรายปี 

(Annualized) และตัง้แตปี่ 2565 ใหส้มมตฐิานวา่ คา่ใชจ้า่ยพนักงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.00 ตอ่ปี ตามนโยบาย

การขึน้เงนิเดอืนพนักงานของ WV  

- คา่เชา่ทีด่นิกบัการรถไฟแหง่ประเทศไทย ใหเ้ป็นตามอตัราคา่เชา่ตามสญัญาเชา่ทีด่นิ 

- คา่ภาษีโรงเรอืน เทา่กบั 1.66 ลา้นบาท โดยอา้งองิคา่ภาษีโรงเรอืนในปี 2562 และปรับเพิม่ขีน้รอ้ยละ 1.86 

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

9M2564) 

- คา่ใชจ้่ายบรหิารอืน่ๆ ในปี 2564 เทา่กับคา่ใชจ้า่ยบรหิารดงักลา่วในชว่งครึง่แรกของปี 2564 และคดิเป็น

รายปี และในปี 2565 ใหส้มมตฐิานคา่ใชจ้า่ยบรหิารอืน่ๆ เทา่กับปี 2562 และปรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.86 ตอ่ปี 

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

- ในปี 2565 ประมาณการคา่ใชจ้า่ยในการเตรยีมการเปิดใหบ้รกิารโรงแรมอกีครัง้ (Re-opening Expenses) 

เทา่กับ 5.95 ลา้นบาท ตามประมาณการของ WV  

 

 ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

ณ วนัที ่ 30 มถินุายน 2564 หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ของ WV ไดแ้ก ่ เงนิเบกิเกนิบัญชธีนาคาร หนีส้นิตาม

สญัญาเชา่ทางการเงนิ เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และเงนิกูย้มืจากบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั จ านวนรวม 

609.94 ลา้นบาท โดยมอีตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืในชว่งรอ้ยละ 2.00 – 6.15 ตอ่ปี  

 

 ภำษเีงนิไดน้ติบิุคคล 

 อตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเทา่กบั รอ้ยละ 20 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่61/68 

 

 คำ่ใชจ้ำ่ยลงทุน (Capital Expenditure) 

 คา่ใชจ้่ายซอ่มบ ารุงและเปลีย่นแทนปกตขิองโรงแรมฯ เทา่กับรอ้ยละ 1 ของรายไดบ้รกิาร ในปี 2565 – 

2584  ซึง่เทา่กบั 1.18 – 4.85 ลา้นบาทตอ่ปี โดยพจิารณาจากงบประมาณของ WV ซึง่ประมาณการคา่ใชจ้่ายลงทนุ

รวม 48 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลาคงเหลอืของสญัญาเชา่ทีด่นิ ทัง้นี ้ คา่ใชจ้่ายในการลงทนุจะมกีารตกลงร่วมกนั

ระหวา่งเจา้ของและผูบ้รหิารโรงแรมกอ่นการด าเนนิการ 

 

 อตัรำกำรหมุนเวยีนสนิทรพัยห์มุนเวยีนและหนีส้นิหมุนเวยีน 

 ก าหนดโดยใชค้า่เฉลีย่ของขอ้มลูในอดตีปี 2560 – 2561 ดงันี ้

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี้อืน่ เฉลีย่ประมาณ 7 วนั 

สนิคา้คงเหลอื เฉลีย่ประมาณ 5 วนั 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้อืน่ เฉลีย่ประมาณ 48 วนั 

 

 กระแสเงนิสดหลงัจำกชว่งระยะเวลำประมำณกำร (Terminal Value) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดใหก้ระแสเงนิสดหลังจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

เทา่กบั 0 เนือ่งจากตามสญัญาเชา่ทีด่นิกับการรถไฟแหง่ประเทศไทย กรรมสทิธิใ์นทรัพยส์นิบนทีด่นิเชา่ตกเป็นของ

ผูใ้หเ้ชา่ภายหลงัสิน้สดุสญัญาเชา่  

 

 อตัรำสว่นลด (Discount Rate) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใชต้น้ทนุทางการเงนิถัวเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: 

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

ใชใ้นการค านวณมลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสทุธขิอง WV ดงันี ้

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

Ke = ตน้ทนุของทนุ หรอือตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ (Re) 

Kd  = ตน้ทนุของหนี ้หรอือัตราดอกเบีย้เงนิกูข้อง WV 

T = อตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

E = สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

D = หนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้ 

 

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

Model (CAPM) ดงันี้ 

 Ke (หรอื Re) =  Rf + β (Rm - Rf) 

 

โดยที ่

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

ปี (ขอ้มลู ณ วนัที ่5 ตลุาคม 2564) ใกลเ้คยีงกับระยะเวลาคงเหลอืของสญัญาเชา่ทีด่นิ 

Beta (β) = 1.56 เทา่ โดยอา้งองิจากคา่มัธยฐาน Unlevered Beta ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ จ านวน 12 บรษัิท ซึง่ด าเนนิธรุกจิ

โรงแรม และหมวดอาหารและเครือ่งดืม่ จ านวน 1 บรษัิท ซึง่มรีายไดห้ลักจากธรุกจิ



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่62/68 

 

โรงแรม เชน่เดยีวกนักบั WV (คา่เฉลีย่ยอ้นหลงั 1 ปี จนถงึวันที ่5 ตลุาคม 2564) และ

ปรับปรุงดว้ยประมาณการอัตราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ของ WV ณ 

วนัที ่30 มถินุายน 2564 

Market Risk (Rm) = อตัราผลตอบแทนรายปีถัวเฉลีย่จากการลงทนุในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เฉลีย่ยอ้นหลงั 29 ปี 

ตัง้แตปี่ 2535 - 2563 ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 11.58 ตอ่ปี ซึง่เป็นระยะเวลาตัง้แตม่กีาร

ประกาศใชพ้ระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 เนื่องจากเป็นชว่ง

ระยะเวลาทีส่ะทอ้นอตัราผลตอบแทนโดยเฉลีย่ไดด้ทีีส่ดุ 

Kd = ประมาณการอัตราดอกเบีย้เงนิกูข้อง WV ทีร่อ้ยละ 6.15 ตอ่ปี อา้งองิอัตราดอกเบีย้เงนิ

กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ ปัจจุบนัของ WV  

D/E Ratio = อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ที ่6.00 เทา่ ซึง่เทา่กับอัตราสว่นหนีส้นิที่

มดีอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ของ WV ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564  

T = ประมาณอตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ทีร่อ้ยละ 20 ตอ่ปี 

 

จากสมมตฐิานขา้งตน้ อัตราสว่นลดหรอื WACC ทีค่ านวณไดเ้ทา่กบัรอ้ยละ 6.60 ตอ่ปี  

 

โดยอาศยัขอ้มลูและสมมตฐิานทีก่ าหนดขา้งตน้ สรุปประมาณการทางการเงนิ ปี 2565 - 2588 ของ WV ได ้

ดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

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

งบก ำไรขำดทนุ          

รายไดบ้รกิาร - 51.07  129.13  157.00  189.38  216.29  247.16  282.59  296.72  

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

ก าไรขัน้ตน้ - 31.84  84.91  106.97  133.52  155.69  181.24  210.67  221.72  

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิการและ

บรหิารโรงแรม2/ 

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

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่น

สว่นของเจา้ของ 

(10.12) 5.75  26.16  41.58  61.93  78.31  97.32  119.36  126.85  

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

คา่ใชจ้า่ยบรหิาร – สว่นของ

เจา้ของ2/ 

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

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

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

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

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

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ          

สนิทรัพยร์วม 730.78  690.82  672.75  641.00  610.61  609.65  619.67  631.68  629.31  

หนีส้นิรวม3/ 674.15  704.57  723.44  712.23  680.63  661.12  621.69  562.30  492.27  

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

หมายเหต:ุ 1/ ใหส้มมตฐิานเปิดใหบ้รกิารในไตรมาสที ่3 ปี 2565 

 2/ การจัดประเภทตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยจะแตกตา่งจากงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ของ WV แตไ่มม่ผีลกระทบตอ่ก าไรสทุธขิอง WV 

 3/ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใหส้มมตฐิานวา่ WV ไดร้ับเงนิกูย้มืเพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้หรอืสถาบนัการเงนิ ในกรณีทีก่ระแสเงนิสดตดิลบ 

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่63/68 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

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

งบก ำไรขำดทนุ          

รายไดบ้รกิาร 311.55  327.13  343.49  360.66  378.69  397.63  417.51  438.38   

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

ก าไรขัน้ตน้ 233.32  245.52  258.35  271.82  285.99  300.88  316.53  332.97   

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิการและ

บรหิารโรงแรม2/ 

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

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่น

สว่นของเจา้ของ 

134.76  143.09  151.89  161.16  170.94  181.25  192.11  203.57   

รายไดอ้ืน่ – สว่นของเจา้ของ 0.28  0.30  0.31  0.33  0.34  0.36  0.38  0.40   

คา่ใชจ้า่ยบรหิาร – สว่นของ

เจา้ของ2/ 

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

EBITDA 127.97  136.16  144.79  153.78  163.52  173.65  184.34  195.60   

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

EBIT 107.13  115.12  123.57  132.42  142.01  151.99  162.51  173.60   

ก าไรสทุธ ิ 75.50  83.81  92.61  101.97  111.75  120.64  129.05  137.92   

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ          

สนิทรัพยร์วม 624.71  628.35  630.72  632.39  668.44  788.61  917.10  1,054.38   

หนีส้นิรวม3/ 412.17  332.00  241.76  141.45  65.76  65.29  64.74  64.09   

สว่นของผูถ้อืหุน้3/ 212.54  296.35  388.96  490.93  602.68  723.32  852.37  990.29   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

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

งบก ำไรขำดทนุ          

รายไดบ้รกิาร 460.30  483.32  507.48  532.86  559.50  587.48  616.85  53.03   

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

ก าไรขัน้ตน้ 350.26  368.42  387.51  407.57  428.65  450.80  474.08  40.76   

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิการและ

บรหิารโรงแรม2/ 

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

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่น

สว่นของเจา้ของ 

215.64  228.36  241.76  255.89  270.77  286.44  302.95  26.08   

รายไดอ้ืน่ – สว่นของเจา้ของ 0.42  0.44  0.46  0.48  0.51  0.53  0.56  0.05   

คา่ใชจ้า่ยบรหิาร – สว่นของ

เจา้ของ2/ 

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

EBITDA 207.35  220.00  233.20  247.10  261.74  277.06  293.45  25.28   

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

EBIT 185.17  197.63  210.63  224.32  239.76  255.91  273.19  6.84   

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ          

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

หนีส้นิรวม3/ 63.36  62.52  61.59  60.54  59.38  58.10  56.69  33.33   

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

 

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

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่64/68 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

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

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

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

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

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

กระแสเงนิสดของกจิการ  

(Free Cash Flow to Firm) 

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

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิ

สด (PV of FCFF) 

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

หมายเหต:ุ 1/ ใหส้มมตฐิานเปิดใหบ้รกิารในไตรมาสที ่3 ปี 2565 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

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

EBITDA 127.97  136.16  144.79  153.78  163.52  173.65  184.34  195.60   

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

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

เงนิทนุหมนุเวยีน 0.09  0.09  0.10  0.10  0.11  0.11  0.11  0.12   

กระแสเงนิสดของกจิการ  

(Free Cash Flow to Firm) 

103.80  110.25  117.05  124.11  131.78  139.75  148.15  157.01   

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิ

สด (PV of FCFF) 

56.56  56.35  56.12  55.83  55.61  55.32  55.01  54.69   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

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

EBITDA 207.35  220.00  233.20  247.10  261.74  277.06  293.45  25.28   

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

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

เงนิทนุหมนุเวยีน 0.12  0.13  0.13  0.13  0.14  0.14  0.15  (4.71)  

กระแสเงนิสดของกจิการ  

(Free Cash Flow to Firm) 

166.25  176.20  186.58  197.52  213.93  226.02  238.97  19.20   

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิ

สด (PV of FCFF) 

54.33  54.01  53.65  53.28  54.14  53.65  53.22  4.25   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

WV กรณีฐำน (Base Case) 

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

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value) - 

รวมมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสด (Total PV of FCFF) 1,127.14 

บวก: เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 0.581/ 

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

มลูคำ่ปจัจบุนัของกระแสเงนิสด – สทุธ ิ 517.78 

มลูคำ่กจิกำรในสดัสว่นรอ้ยละ 40  207.11 

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

มลูคำ่ปจัจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (บำทตอ่หุน้)  115.06 

หมายเหต:ุ  

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

สถาบนัการเงนิ จ านวน 205.57 ลา้นบาท เงนิกูย้มืจากบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั จ านวน 370.31 ลา้นบาท และหนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ 

จ านวน 24.03 ลา้นบาท จากงบการเงนิภายในของ WV ส าหรับงวดสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2564 

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

Equity Value) เทา่กบั 517.78 ลา้นบาท และมูลคา่กจิการในสดัสว่นรอ้ยละ 40 เทา่กบั 207.11 ลา้นบาท 

 

 กำรวเิครำะหค์วำมไวของกระแสเงนิสด (Sensitivity Analysis) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระยังไดท้ าการการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของกระแสเงนิสดของ 

WV ดว้ยการปรับตวัแปรทีส่ าคัญดงัตอ่ไปนี้ 

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

2.50 ของกรณีฐาน 

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

 

 สรุปผลการวเิคราะหค์วามไวของกระแสเงนิสด ไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

มลูคำ่กจิกำร WV อตัรำสว่นลด (% p.a.) 

 6.77% 6.60% 6.44% 

ปรับ RevPAR + 2.5% 537.37 561.94 587.18 

ปรับ RevPAR + 0% (กรณีฐาน) 494.06 517.78 542.15 

ปรับ RevPAR – 2.5% 450.75 473.62 497.12 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

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

 6.77% 6.60% 6.44% 

ปรับ RevPAR + 2.5% 214.95 224.78 234.87 

ปรับ RevPAR + 0% (กรณีฐาน) 197.62 207.11 216.86 

ปรับ RevPAR – 2.5% 180.30 189.45 198.85 

(หน่วย: บาทตอ่หุน้) 

มลูคำ่หุน้ WV อตัรำสว่นลด (% p.a.) 

 6.77% 6.60% 6.44% 

ปรับ RevPAR + 2.5% 119.42 124.88 130.48 

ปรับ RevPAR + 0% (กรณีฐาน) 109.79 115.06 120.48 

ปรับ RevPAR – 2.5% 100.17 105.25 110.47 

 

จากผลการวเิคราะหค์วามไวตอ่การเปลีย่นแปลงขา้งตน้ มูลคำ่หุน้ WV อยูใ่นช่วง 100.17 – 130.48 

บำท/หุน้ และมูลคำ่กจิกำร WV อยูใ่นชว่ง 450.75 – 587.18 ลำ้นบำท และมูลคำ่กจิกำรในสดัสว่นรอ้ยละ 

40 เทำ่กบั 180.30 – 234.87 ลำ้นบำท 

 

 วธิมีลูคา่ปัจจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด จะวเิคราะหผ์ลของการด าเนนิการในอดตี ตลอดจนสะทอ้นถงึ

ความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสด และผลการด าเนนิการในอนาคตของ WV ทัง้นี ้ วธิมีลูคา่ปัจจุบนัสทุธขิอง

กระแสเงนิสดเป็นการค านวณกระแสเงนิสดในอนาคตจากประมาณการทางการเงนิ ซึง่ตัง้อยูบ่นสมมตฐิานตา่งๆ ที่

ไดรั้บจาก WV และก าหนดขึน้มาภายใตภ้าวะเศรษฐกจิ และสถานการณ์ปัจจบุนั การเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่กดิขึน้ใน

อนาคต อนัมผีลกระทบตอ่สมมตฐิานดงักลา่วขา้งตน้อยา่งมนัียส าคญั อาจสง่ผลใหผ้ลประกอบการในอนาคตของ 

WV ไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ หรอืท าใหต้วัแปรตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการประเมนิมลูคา่เปลีย่นแปลงไป ดงันัน้ มูลคา่หุน้ที่

ประเมนิไดต้ามวธินีี้ก็จะเปลีย่นแปลงไปดว้ยเชน่กนั  
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6. สรุปควำมเห็นของทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระเกีย่วกบัรำคำหุน้ของ WV และกำรโอนสทิธเิรยีกรอ้งใน

หนีเ้งนิใหกู้ย้มื 

ตารางสรุปเปรยีบเทยีบมลูคา่หุน้ (Firm Equity Value) ของ WV ตามการประเมนิมลูคา่ดว้ยวธิตีา่งๆ บวก

ดว้ยหนีเ้งนิใหกู้ย้มื จะเทา่กบัมูลคา่สนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไปในครัง้นี ้สรุปไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

WV มลูคำ่กจิกำร WV มลูคำ่กจิกำร WV ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 401/  

หนีเ้งนิใหกู้ย้มื2/ รวมมลูคำ่หุน้สำมญัของ 

WV และหนีเ้งนิใหกู้ย้มื  

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

วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัช ี 101.71 40.68 142.60 183.29 

วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรงุแลว้ 554.53 221.81 142.60 364.42 

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

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัช ี 146.35 – 170.40 58.54 – 68.16 142.60 201.15 – 210.76 

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

วธิมีลูคา่ปัจจบุันสทุธขิองกระแสเงนิสด 450.75 – 587.18 180.30 – 234.87 142.60 322.90 – 377.48 

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

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

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

 

 ตารางเปรยีบเทยีบมลูคา่รวมสนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไปในครัง้นี ้ (ประกอบดว้ย หุน้สามัญของ WV ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 40 และเงนิใหกู้ย้มืแก ่WV พรอ้มดอกเบีย้คา้งรับ) เปรยีบเทยีบกบัราคาซือ้ขายสนิทรัพยใ์นครัง้นี ้

WV รวมมลูคำ่หุน้สำมญั

ของ WV และ 

หนีเ้งนิใหกู้ย้มื  

รำคำขำยหุน้สำมญั

ของ WV และ 

หนีเ้งนิใหกู้ย้มื1/ 

รำคำขำยสงูกวำ่ (ต ำ่กวำ่)  

มลูคำ่รวมหุน้สำมญัของ WV  

และหนีเ้งนิใหกู้ย้มื 

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

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

วธิมีลูคา่หุน้ตามบญัช ี 183.29 575.00 391.71 68.12 

วธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรงุแลว้ 364.42 575.00 210.58 36.62 

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

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบญัช ี 201.15 – 210.76 575.00 364.24 – 373.85 63.35 – 65.02 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ n.a. 575.00  n.a. 

วธิมีลูคา่ปัจจบุันสทุธขิองกระแสเงนิสด 322.90 – 377.48 575.00 197.52 – 252.10 34.35 – 43.84 

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

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

 

 จากตารางสรุปขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่มลูคา่รวมกจิการของ WV ทีป่ระเมนิไดโ้ดยใชว้ธิกีารตา่งๆ จะอยูร่ะหวา่ง 

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

– 234.87 ลา้นบาท และมลูคา่สนิทรัพยท์ีจ่ะจ าหน่ายไปในครัง้นี ้อยูใ่นชว่ง 183.29 – 377.48 ลา้นบาท  

 วธิมีลูคา่หุน้ตามบัญชเีป็นวธิทีีส่ะทอ้นถงึผลประกอบการ และฐานะของบรษัิท ณ เวลาใดเวลาหนึง่ โดย

พจิารณาจากผลการด าเนนิงานในอดตี แตว่ธินีีไ้ม่ไดค้ านงึถงึมลูคา่สนิทรัพยท์ีแ่ทจ้รงิ และความสามารถในการท า

ก าไรของ WV ในอนาคต ตลอดจนแนวโนม้ภาวะเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมโดยรวม ดงันัน้ วธินีีจ้งึไม่สะทอ้นถงึมลู

คา่ทีแ่ทจ้รงิของหุน้ของ WV 

สว่นวธิมีูลคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้ เป็นวธิทีีม่กีารปรับปรุงรายการตา่งๆ ใหส้ะทอ้นถงึมลูคา่ตลาดของ

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

Forward) และเหตกุารณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ ในกรณีนี ้ มกีารปรับปรุงราคาตลาดของทรัพยส์นิ ใหส้ะทอ้น

ราคาตลาดของทรัพยส์นิโดยใชว้ธิกีารประเมนิโดยวธิคีดิจากรายได ้ ซึง่ค านงึถงึความสามารถในการท าก าไรใน

อนาคตของสนิทรัพยแ์ลว้ และใกลเ้คยีงกบัมลูคา่พืน้ฐานของสนิทรัพยท์ีป่ระเมนิโดยวธิตีน้ทนุ 

 วธิมีลูคา่หุน้ตามราคาตลาด ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไมส่ามารถประเมนิมลูคา่หุน้สามัญของ WV โดยวธิี

มลูคา่หุน้ตามราคาตลาดได ้ เนื่องจาก WV ไม่ไดเ้ป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ หรอืตลาดรองซือ้ขาย

หลกัทรัพยใ์ดๆ จงึไมม่รีาคาตลาดอา้งองิ  

 วธิอีตัราสว่นราคาตอ่มูลคา่ตามบญัช ี ใชม้ลูคา่ตามบญัชซีึง่เป็นขอ้มลูในอดตีของ WV มาเปรยีบเทยีบกบั

อตัราสว่นราคาตอ่มลูคา่ตามบัญชขีองบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ หมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ 

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

โรงแรม เชน่เดยีวกนักบับรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม บรษัิททีน่ ามาเปรยีบเทยีบมขีนาดใหญก่วา่ WV มาก มเีพยีง 2 บรษัิท

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

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

พอทีจ่ะสะทอ้นภาวะอตุสาหกรรมโดยรวมของธรุกจิโรงแรม จงึท าใหก้ารใชอ้ตัราสว่นอา้งองิของกลุม่บรษัิททีน่ ามา

เปรยีบเทยีบมาใชใ้นการประเมนิมลูคา่หุน้ของ WV ในครัง้นี ้ อาจไม่สามารถน ามาเป็นเกณฑใ์นการก าหนดมลูคา่หุน้

ทีเ่หมาะสมได ้ ประกอบกับมูลคา่ตามบญัชเีป็นผลการด าเนนิงานในอดตี ไมไ่ดส้ะทอ้นถงึความสามารถในการท า

ก าไรของ WV ในอนาคต  ดงันัน้ การประเมนิมลูคา่หุน้ดว้ยวธินีีอ้าจไม่สะทอ้นถงึมลูคา่ทีเ่หมาะสมของ WV 

วธิอีตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ ใชก้ าไรตอ่หุน้ 12 เดอืนยอ้นหลงัสิน้สดุวนัที ่ 30 มถินุายน 2564 ซึง่เป็น

ขอ้มลูในอดตีของ WV มาเปรยีบเทยีบกับอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรตอ่หุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

หมวดการทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ จ านวน 12 บรษัิท ซึง่ด าเนนิธรุกจิโรงแรม และหมวดอาหารและเครือ่งดืม่ 

จ านวน 1 บรษัิท ซึง่มรีายไดห้ลกัจากธรุกจิโรงแรม เชน่เดยีวกนักับบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ

ไมส่ามารถประเมนิมลูคา่หุน้ WV ดว้ยวธินีีไ้ด ้เนือ่งจาก WV มผีลขาดทนุจากการด าเนนิงานในชว่ง 12 เดอืนยอ้นหลัง 

วธิมีลูคา่ปัจจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด จะวเิคราะหผ์ลของการด าเนนิการในอดตี ตลอดจนสะทอ้นถงึ

ความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสด และผลการด าเนนิการในอนาคตของ WV ทัง้นี ้ วธิมีลูคา่ปัจจุบนัสทุธขิอง

กระแสเงนิสดเป็นการค านวณกระแสเงนิสดในอนาคตจากประมาณการทางการเงนิ ซึง่ตัง้อยูบ่นสมมตฐิานตา่งๆ ที่

ไดรั้บจาก WV และก าหนดขึน้มาภายใตภ้าวะเศรษฐกจิ และสถานการณ์ปัจจบุนั การเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่กดิขึน้ใน

อนาคต อนัมผีลกระทบตอ่สมมตฐิานดงักลา่วขา้งตน้อยา่งมนัียส าคญั อาจสง่ผลใหผ้ลประกอบการในอนาคตของ 

WV ไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณ์ หรอืท าใหต้วัแปรตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการประเมนิมลูคา่เปลีย่นแปลงไป ดงันัน้ มูลคา่หุน้ที่

ประเมนิไดต้ามวธินีี้ก็จะเปลีย่นแปลงไปดว้ยเชน่กนั 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นวา่ วธิทีีเ่หมาะสมทีส่ดุในการประเมนิมลูคา่หุน้ WV คอื วธิมีลูคา่ตาม

บญัชทีีป่รับปรุงแลว้ และวธิมีูลคา่ปัจจบุนัสทุธขิองกระแสเงนิสด เนือ่งจากวธิมีลูคา่ตามบญัชทีีป่รับปรุงแลว้สามารถ

สะทอ้นมูลคา่พืน้ฐานของ WV ขณะทีว่ธิมีลูคา่ปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสดสะทอ้นถงึความสามารถในการท าก าไร

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

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

252.10 ลา้นบาท หรอืต า่กวา่รอ้ยละ 34.35 – 43.84 ของราคาขายสนิทรัพย ์

ดงัน ัน้ รำคำขำยหุน้สำมญัของ WV และหนีเ้งนิใหกู้ย้มืทีร่ำคำรวม 575.00 ลำ้นบำท เป็นรำคำที่

เหมำะสม เนือ่งจำกสงูกวำ่มูลคำ่ยตุธิรรมของมูลคำ่หุน้ WV และหนีเ้งนิใหกู้ย้มื  

  



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั หนา้ที ่68/68 

 

 

สว่นที ่4: สรุปควำมเห็นของทีป่รกึษำทำงกำรเงนิอสิระ เกีย่วกบัรำยกำรจ ำหนำ่ยไปสนิทรพัย ์

 

โปรดดสูรุปความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระใน “บทสรุปผูบ้รหิำร (Executive Summary)” 

หนา้ที ่8 ของรายงานฉบับนี้ 

 

อยา่งไรก็ตาม ผูถ้อืหุน้ควรจะศกึษาขอ้มลูในเอกสารตา่งๆ ทีแ่นบมากบัหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ 

เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาในการตดัสนิใจส าหรับการลงมต ิ ซึง่การพจิารณาอนุมัตริายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์

ดงักลา่ว ขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิและการตัดสนิใจของผูถ้อืหุน้เป็นส าคัญ 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ไดพ้จิารณาใหค้วามเห็นกรณีขา้งตน้ดว้ยความรอบคอบตามมาตราฐานวชิาชพี โดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้เป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

 ขอแสดงความนับถอื 

 

 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ 

 บรษัิท แคปปิตอล แอด๊แวนเทจ จ ากดั 

 

 

 

 

 (นายพัชร เนตรสวุรรณ) 

 กรรมการบรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 (นายพัชร เนตรสวุรรณ) 

 ผูค้วบคมุการปฏบิตังิาน 

 

 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่1 

เอกสารแนบ 1 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิและผลการด าเนนิงานของ 

บรษิทั เว็ลธ ์เวนเจอรส์ จ ากดั 

 

1. ขอ้มูลเบือ้งตน้ 

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

  Wealth Ventures Co., Ltd. 

ธรุกจิหลัก : ธรุกจิโรงแรม 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่ : 1599 ถนนเพชรบรุตีดัใหม ่แขวงมักกะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 

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

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

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 ประวตัคิวามเป็นมา 

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

ท ีเพ็นทาเคลิ จ ากดั ดว้ยทนุจดทะเบยีนเริม่ตน้ 1 ลา้นบาท โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประกอบธุรกจิโรงแรม รสีอรท์และ

หอ้งชดุ โดยไดเ้ขา้ท าสญัญาเชา่ทีด่นิกับการรถไฟแหง่ประเทศไทยโดยมรีะยะเวลาเชา่ 28 ปี เพือ่กอ่สรา้งโรงแรม

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

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

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

ทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้เป็น 10 ลา้นบาทในปี 2553 ครัง้ที ่2 เพิม่ทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้เป็น 350 ลา้น

บาทในปี 2556 และครัง้ที ่3 เพิม่ทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้เป็น 450 ลา้นบาทในปี 2558 

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

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

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

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

เมษายน 2557 โดยเริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี 2554 และเปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่นัที ่30 เมษายน 2560 เป็นตน้มา 

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

ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของ WV 

 

2.2 รายละเอยีดของโรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มกักะสนั 

โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว อาคารขนาด 25 ชัน้ ตัง้อยูใ่นท าเลในใจ

กลางกรุงเทพ สามารถเดนิทางไปยังสถานรีถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ลงิก ์ และรถไฟฟ้าใตต้นิ MRT สถานเีพชรบรุ ี ได ้

สะดวก  มพีืน้ทีใ่ชส้อยรวมประมาณ 17,293 ตารางเมตร โดยมหีอ้งพักใหบ้รกิารทัง้หมด 180 หอ้ง ประกอบดว้ย หอ้ง

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

หอ้ง ส าหรับรองรับการประชมุทางธรุกจิและกจิกรรมตา่งๆ ประกอบดว้ย หอ้งประชมุขนาด 50 ตารางเมตร จ านวน 2 

หอ้ง และขนาด 155 ตารางเมตร จ านวน 1 หอ้ง 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่2 

นอกจากนี ้โรงแรมยังมหีอ้งอาหาร 3 แหง่ ไดแ้ก ่(1) เดอะ สเตชัน่ (The Station) ซึง่เปิดใหบ้รกิารตลอด

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

(The Pool Bar) ทีอ่ยู่ทา่มกลางสวนทีเ่ขยีวชอุม่และทวิทศันข์องใจกลางเมอืงกรุงเทพ 

ทัง้นี ้โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มักกะสนั ใหบ้รกิารภายใตม้าตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety 

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

Accor ทีบ่รหิารงานโรงแรมชัน้น าในระดบัสากลกวา่ 35 แบรนด ์รวมทัง้แบรนดเ์มอรเ์คยีว (Mercure) ดว้ย 

 

3. คณะกรรมการบรษิทั 

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

รายชือ่ ต าแหนง่ 

1. นายชยัรัตน ์ขวญัปัญญา กรรมการ 

2. นายโรบนิ แบเลเว็ลด ์ กรรมการ 

3. นายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์ กรรมการ 

4. นายกฤษฎา พฤตภิัทร กรรมการ 

5. นายกศุล สงัขนันท ์ กรรมการ 

ทีม่า: หนังสอืรบัรองของ WV 

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

ลายมอืชือ่และประทบัตราส าคญัของบรษัิท หรอื นายกฤษฎา พฤตภิทัร หรอื นายกศุล สงัขนันท ์ลงลายมอืชือ่รว่มกบั นายชยัรัตน ์ขวญัปัญญา 

นายโรบนิ แบเลเว็ลด ์หรอื นายธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด ์รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

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

 

4. โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ 

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

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

 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ สดัสว่นการถอืหุน้ (รอ้ยละ) 

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

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

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

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

 รวม 4,500,000 100.00 

ทีม่า: บญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ของ WV (บอจ. 5) 

 

5. สรุปขอ้มูลทางการเงนิ 

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

ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิ  

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

31 ธ.ค. 2561  

ตรวจสอบแลว้1/ 

31 ธ.ค. 2562 

ตรวจสอบแลว้1/ 

31 ธ.ค. 2563 

ตรวจสอบแลว้1/ 

สนิทรัพยห์มนุเวยีน    

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 35.84 18.62 1.03 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ 11.13 10.09 8.98 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ 2.60 1.73 1.13 

สนิคา้คงเหลอื 1.71 1.81 0.54 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 50.33 44.93 43.11 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่3 

งบแสดงฐานะการเงนิ  

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

31 ธ.ค. 2561  

ตรวจสอบแลว้1/ 

31 ธ.ค. 2562 

ตรวจสอบแลว้1/ 

31 ธ.ค. 2563 

ตรวจสอบแลว้1/ 

 รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 101.61 77.18 54.79 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน    

อาคารและอปุกรณ ์– สทุธ ิ 775.90 732.10 691.16 

สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน – สทุธ ิ 8.48 8.03 7.25 

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 1.59 1.57  1.57 

 รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 785.97 741.70 699.98 

 รวมสนิทรพัย ์ 887.58 818.88 754.78 

หนีส้นิหมนุเวยีน    

เงนิกูเ้บกิเกนิบญัช ี 9.99 9.65 9.99 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระในหนึง่ปี 26.51 8.60 - 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 6.66 6.41 5.66 

เชค็จา่ยลว่งหนา้ - 3.83 - 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 19.22 17.05 25.73 

 รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 62.38 45.54 41.38 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน    

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 197.84 191.53 211.53 

เงนิกูย้มืจากบคุคลเกีย่วขอ้ง 355.13 346.13 349.44 

 รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 552.97 537.66 560.97 

 รวมหนีส้นิ 615.35 583.20 602.35 

สว่นของผูถ้อืหุน้    

ทนุจดทะเบยีน  

(4,500,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท) 

450.00 450.00 450.00 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้  

(4,500,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท) 

450.00 450.00 450.00 

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

 รวมสว่นของผูถ้อืหุน้  272.23 235.68 152.43 

 รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 887.58 818.88 754.78 

 

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

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  

(หนว่ย: ลา้นบาท) 

ปี 2561 

ตรวจสอบแลว้1/ 

ปี 2562  

ตรวจสอบแลว้1/ 

ปี 2563 

ยงัไมต่รวจสอบ2/ 

รายไดค้า่บรกิาร 130.77 135.15 23.77 

รายไดอ้ืน่ 0.53 0.15 0.51 

รวมรายได ้ 131.30 135.30 24.28 

ตน้ทนุการบรกิาร (88.30) (87.18) (52.62) 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (9.95) (11.42) (3.01) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (58.98) (58.91) (29.14) 

รวมคา่ใชจ้า่ย (157.23) (157.51) (84.77) 

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

ตน้ทนุทางการเงนิ (14.23) (14.34) (23.19) 

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

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ - - - 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธสิ าหรบัปี (40.16) (36.55) (83.68) 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่4 

หมายเหต:ุ 1/ งบการเงนิ ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - 2563 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีับอนุญาต นางสาวศภุร จฑุาประทปี ซึง่

เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่มไ่ดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  

 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงานและฐานะทางการเงนิของ WV 

ผลการด าเนนิงาน 

รายได ้

 รายไดข้อง WV ประกอบดว้ย รายไดค้า่บรกิารซึง่เป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ 

มักกะสนั และรายไดอ้ืน่ ไดแ้ก ่รายไดค้า่เชา่ ดอกเบีย้รับ ฯลฯ 

 ปี 2561 WV มรีายไดร้วม 131.30  ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการบรกิาร 130.77 ลา้นบาท และ

รายไดอ้ืน่ 0.53 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ากการบรกิารเพิม่ขึน้จากปี 2560 คดิเป็นรอ้ยละ 59.51 เนือ่งจากรายไดข้อง

ปี 2561 เป็นการรับรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารเต็มปี โดยมอีัตราการเขา้พักเฉลีย่เทา่กับรอ้ยละ 81.75 ในขณะทีปี่ 

2560 เป็นปีแรกของการเปิดใหบ้รกิารซึง่รับรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารเพยีง 8 เดอืน ซึง่มอีัตราการเขา้พักเฉลีย่และ

ราคาหอ้งพักเฉลีย่ (Average Room Rate) ทีต่ า่กวา่ปี 2561 

ปี 2562 WV มรีายไดร้วม 135.30 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดค้า่บรกิาร 135.15 ลา้นบาท และรายได ้

อืน่ 0.15 ลา้นบาท รายไดจ้ากการบรกิารทีเ่พิม่ขึน้มาจากการเพิม่ขึน้ของอัตราการเขา้พักเฉลีย่จากรอ้ยละ 81.75 ใน

ปี 2561 เป็นรอ้ยละ 83.44 ในปี 2562 สว่นราคาหอ้งพักเฉลีย่เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยประมาณรอ้ยละ 0.52 

ตัง้แตต่น้ปี 2563 เกดิการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) สง่ผลใหภ้าครัฐออกมาตรการปิด

สถานทีต่า่งๆ เชน่ สถานศกึษา สถานบนัเทงิ และงดจัดกจิกรรมประชมุ สมัมนา ปิดหา้งสรรพสนิคา้และตลาด รวมถงึ

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

ตน้มา เพือ่ควบคมุการแพร่ระบาดของ COVID-19 WV จงึปิดการใหบ้รกิารโรงแรมเป็นการชัว่คราวตัง้แตเ่ดอืน

เมษายน 2563 สง่ผลให ้WV มรีายไดค้า่บรกิารจ านวน 23.77 ลา้นบาท ซึง่เกอืบทัง้หมดเป็นรายไดจ้ากการเปิด

ใหบ้รกิารโรงแรมในไตรมาส 1 ปี 2563 โดยรายไดค้า่บรกิารลดลงจากปี 2562 จ านวน 111.38 ลา้นบาท คดิเป็น

รอ้ยละ 82.41 นอกจากนี ้WV มรีายไดอ้ืน่อกี 0.51 ลา้นบาท สง่ผลใหม้รีายไดร้วม 24.28 ลา้นบาท 

 

ตน้ทนุการบรกิาร 

 ตน้ทนุการบรกิารในธรุกจิโรงแรมประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยพนักงานในสว่นของการใหบ้รกิาร คา่ไฟฟ้า 

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่ซักรดีและคา่วัสดสุ ิน้เปลอืงของโรงแรมและตน้ทนุอืน่ๆ 

 ในปี 2561 WV มตีน้ทนุการบรกิารจ านวน 88.30 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 67.52 ของรายไดค้า่บรกิาร โดย 

เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 18.86 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 27.16 

ในปี 2562 WV มตีน้ทนุการบรกิารจ านวน 87.18 ลา้นบาท คอ่นขา้งคงทีเ่มือ่เทยีบกับปี 2561 ทีม่ตีน้ทนุ

การบรกิารเทา่กับ 88.30 ลา้นบาท  

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

รอ้ยละ 39.64 เป็นผลจากนโยบายการควบคมุตน้ทนุการใหบ้รกิารเพือ่ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้

ไวรัส COVID-19 ประกอบกับ WV เปิดใหบ้รกิารอย่างเต็มรูปแบบถงึเดอืนมนีาคม 2563 เทา่นัน้ และปิดการ

ใหบ้รกิารโรงแรมเป็นการชัว่คราวตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2563 เป็นตน้มา จงึท าใหต้น้ทนุบรกิารลดลง 

 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

 ในปี 2561 WV มคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารจ านวน 68.93 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 52.50 ของรายได ้

รวม โดยคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วลดลงรอ้ยละ 19.24 จากปี 2560 เนือ่งจาก WV ไมต่อ้งบนัทกึบัญชหีนีส้ญู 



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่5 

 ในปี 2562 WV มคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารจ านวน 70.33 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2561 จ านวน 1.40

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2 เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยในการขายเป็นส าคญั 

 ส าหรับปี 2563 WV มคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารจ านวน 32.15 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่นจ านวน 

38.18 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 54.30 จากการทีโ่รงแรมปิดการใหบ้รกิารชัว่คราวตัง้แตเ่ดอืนเมษายนถงึธันวาคม จงึ

มนีโยบายลดคา่ใชจ้่าย โดยลดจ านวนวนัท างานตอ่เดอืนของพนักงานลงประมาณรอ้ยละ 50 ท าใหค้า่ใชจ้า่ย

เงนิเดอืนพนักงานลดลงรอ้ยละ 50 เชน่กนั ในขณะเดยีวกนัก็มพีนักงานลาออกไปประมาณรอ้ยละ 40 ของพนักงาน

ปกต ิโดยที ่WV ไม่ไดรั้บพนักงานเพิม่ 

 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ

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

เพิม่ขึน้ของรายไดค้า่บรกิาร ในขณะทีค่า่ใชจ้่ายในการบรหิารลดลง 

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

กวา่ปี 2561 ทีม่อีัตราขาดทนุสทุธริอ้ยละ (30.59) เนือ่งจากรายไดจ้ากการบรกิารของปี 2562 สงูกวา่ปี 2561 

ประมาณ 4.39 ลา้นบาท ในขณะทีค่า่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิม่ขึน้ 1.39 ลา้นบาท 

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

บาท สาเหตหุลักมาจากการทีร่ายไดจ้ากการบรกิารลดลงมาก เนือ่งจากโรงแรมปิดการใหบ้รกิารชัว่คราวตัง้แตไ่ตร

มาสที ่2 ปี 2563 เป็นตน้มา จากการระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 และตน้ทนุทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ 

 

ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย ์

 สนิทรัพยร์วมของ WV ลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง โดยในปี 2562 สนิทรัพยร์วมเทา่กับ 818.88 ลา้นบาท ลดลง

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

64.10 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 7.83 เป็น 754.78 ลา้นบาท โดยสนิทรัพยร์ายการหลักทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่ง

มนัียส าคญั ไดแ้ก ่อาคารและอปุกรณ์ และเงนิสด 

 ในปี 2562 อาคารและอปุกรณ์ลดลง 43.80 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 5.65 จากปีกอ่น สว่นในปี 

2563 อาคารและอปุกรณ์ลดลง 40.94 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 5.59 จากปีกอ่น เนือ่งจากมกีารตดั

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 

 ในปี 2562 - 2563 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลงจ านวน 17.22 ลา้นบาท และ 17.59 ลา้น

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

 

หนีส้นิ 

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

เนือ่งจากการลดลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 24.22 ลา้นบาท จากการช าระคนืเงนิกูย้มืตาม

ตารางการช าระหนี ้

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

เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืจากบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ในสว่นของดอกเบีย้คา้งจ่าย และเงนิกู ้

ยมืจากสถาบนัการเงนิ โดยระหวา่งปี 2563 WV ไดช้ าระเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิจ านวน 8.60 ลา้นบาท และไดรั้บ



ความเห็นของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ บรษัิท นวิส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที ่6 

อนุมัตวิงเงนิกูร้ะยะยาวเพิม่จ านวน 20.00 ลา้นบาท เพือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนส าหรับเสรมิสภาพคลอ่งจากผลกระทบ

จากการระบาดของเชือ่ไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 สว่นของผูถ้อืหุน้ของ WV ลดลงอยา่งตอ่เนือ่งจาก 272.23 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 235.68 ลา้นบาท ใน

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

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปี 2563 ที ่WV ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และ

โรงแรมปิดใหบ้รกิารหอ้งพักตัง้แตช่ว่งไตรมาสที ่2 ถงึไตรมาสที ่4 ของปี 2563 สง่ผลใหม้ผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ 
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- TRANSLATION - 
The English Translation of the Independent Financial Advisor’s Opinion has been prepared solely for the convenience of foreign 
shareholders of News Network Corporation Public Company Limited and should not be relied upon as the definitive and official 
document. The Thai language version of the Independent Financial Advisor’s Opinion is the definitive and official document and 
shall prevail in all aspects in the event of any inconsistency with this English Translation. 

 
 

No. 122/2021 
 

November 17, 2021 

 
Subject: Opinion of the Independent Financial Advisor concerning the Asset Disposition of News 

Network Corporation Public Company Limited  
 

Attention: Shareholders 
News Network Corporation Public Company Limited  

 

Attachment: 1) Business overview and operating performance of Wealth Ventures Company Limited, 
which is asset to be disposed 

Business overview and operating performance of News Network Corporation Public 
Company Limited is shown in Clause 5 of the Information Memorandum on the Asset 

Disposition under Schedule 2 (Enclosure No. 6) of the Company, which are enclosed with 

the notification of this shareholder’s meeting. 
 

References: 1) Resolutions of the Board of Directors’ Meeting No. 11/2021 of News Network 
Corporation Public Company Limited held on September 30, 2021 

2) Information Memorandum on the Asset Disposition of News Network Corporation 

Public Company Limited dated September 30, 2021 and its amendment 
3) Annual Registration Statement (Form 56-1) of News Network Corporation Public 

Company Limited for the year ended December 31, 2018 - 2020  
4) Audited financial statements of News Network Corporation Public Company Limited 

for the 12-month period ended December 31, 2018 - 2020 and reviewed financial 
statements for the 6-month period ended June 30, 2021 

5) Audited financial statements of Wealth Ventures Co., Ltd. for the 12-month period 

ended December 31, 2018 – 2020 and internal financial statements prepared by 
management for the 6-month period ended June 30, 2021  

6) Preliminary Memorandum of Understanding on the Investment Transaction in Wealth 
Ventures Co., Ltd., specifying preliminary details of the sale and purchase of shares 

and the assignment of right of claim on loan between News Network Corporation PCL. 

and Mr. Tassapon Bijleveld dated September 29, 2021 
7) Draft agreement on the sale and purchase of ordinary shares of Wealth Ventures Co., 

Ltd. and the assignment of right of claim on loan of Wealth Ventures Co., Ltd. between 
News Network Corporation PCL. and Mr. Tassapon Bijleveld  

8) Loan Agreement between Wealth Ventures Co., Ltd. and Cleveland Universe Ltd., 
dated May 20, 2020, (and its amendment) and Assignment Agreement between the 

Company and Cleveland Universe Ltd. dated December 29, 2020 

9) Land Lease Agreement for Procurement of Benefits at Makkasan Station, Contract No. 
907538126 dated February 4, 2011, between State Railway of Thailand and Wealth 

Ventures Co., Ltd. with the 1st Addendum Contract No. 907540171 dated February 
17, 2011 and the 2nd Addendum Contract No. 907580020 dated April 3, 2015 

between State Railway of Thailand and Wealth Ventures Co., Ltd. 

10) Property appraisal report of Wealth Ventures Co., Ltd. by Threetree Appraisal Co., 
Ltd., No. TT-2021-09-015-TT-HO-OTR dated September 29, 2021, with the objective 

to determine current market value of the property and for public purpose 
11) Company Affidavit, Memorandum of Association, and other information and 

documents, as well as interviews with the management and relevant staff of News 

Network Corporation Public Company Limited and Wealth Ventures Company Limited 
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Disclaimers: 1) Results of the study conducted by Capital Advantage Co., Ltd. (“CapAd” or the 
“Independent Financial Advisor” or “IFA”) in this report are based on information and 

assumptions provided by management of News Network Corporation Public Company 
Limited as well as information disclosed to the public on the websites of the Securities 

and Exchange Commission (www.sec.or.th) and the Stock Exchange of Thailand 

(www.set.or.th). 
2) The Independent Financial Advisor shall not be responsible for profits or losses and 

any impacts resulting from the transaction. 
3) The Independent Financial Advisor conducted the study with knowledge, skills, and 

cautiousness in accordance with the professional ethics. 
4) The Independent Financial Advisor considers and provides its opinions based on the 

situation and information at the present time. If such situation and information 

change significantly, the study results in this report may be affected. 
 

The Board of Directors’ Meeting No. 11/2021 of News Network Corporation PCL. (the “Company" 
or "NEWS"), held on September 30, 2021, resolved to propose to the Extraordinary General Meeting of 

Shareholders No. 1/2021, which will be held on December 14, 2021, to consider and approve the 

disposition of all ordinary shares of Wealth Ventures Co., Ltd. (“WV”) and the assignment of right of 
claim on loan and accrued interest owed by WV to the Company1 at a total value of approximately Baht 

575 million to Mr. Tassapon Bijleveld (the “Buyer"), who is WV’s major shareholder and is not a 
connected person of the Company.  

Details of the assets to be disposed by the Company to the Buyer are as follows: 
Ordinary shares of WV,  which operates a 4-star hotel with 180 guestrooms under the name 

“Mercure Bangkok Makkasan Hotel” (the “Hotel”), in a total amount of 1,800,000 shares with par value 

of Baht 100 per share, representing 40% of WV’s registered and paid-up capital, at a price of Baht 
240.22 per share or equivalent to the total of Baht 432,395,882.30.  

Right of claim on loan of WV, the Company will transfer the right of claim as a creditor of loan 
and accrued interest owed by WV to the Company as of the Completion Date at a total sale value of 

approximately Baht 142,604,117.70, consisting of (1) right of claim on loan of Baht 138,450,599.71; 

and (2) accrued interest of approximately Baht 4,153,517.99, calculated for the period from December 
29, 2020 (Assignment Date) to December 29, 2021 (expected Completion Date). 

As of September 30, 2021, loan and accrued interest of WV amounted to approximately Baht 
141,591,342.07, which, if calculated up to December 29, 2021, would be approximately Baht 

142,604,117.70. 

 After entering into this transaction, the Company will neither have any investment in WV, which is its 
associated company engaging in hotel business, nor provide any loan and accrued interest and loan 

guarantee under the loan agreement with financial institution to WV.2 However, the Company will still 
be subjected to the obligations under the Sale and Purchase Agreement between the Company and the 

Buyer at the amount not exceeding the price of shares and transfer of right of claim on loan and accrued 
interest which is at the maximum of Baht 575 million.  However, the Company can make a back-to-back 

warranty claim from Cleveland Universe Ltd. (the Seller of WV shares to the Company in December 

2020) in the amount not exceeding Baht 560 million. Therefore, the Company will still be liable for the 
damage in a net maximum amount of Baht 15 million.3 

 
Meanwhile, the Board of Directors’ Meeting No. 11/2021 resolved to approve the entering into 

the Sale and Purchase Agreement between the Company (as the Seller) and Mr. Tassapon Bijleveld (as 

the Buyer) and/or any other relevant documents on the disposition of (a) ordinary shares of WV at the 
amount equivalent to 40% of total shares in WV and (b) the right of claim on loan of WV according to 

the Loan Agreement between WV (as the Borrower) and Cleveland Universe Ltd. (as the Lender) dated 
May 20, 2020 (and its amendments) and the Assignment Agreement between the Company (as the 

                                                

1 The Loan Agreement between WV (as the Borrower) and Cleveland Universe Ltd. (as the Lender) dated May 20, 2020 (and its 

amendments) and the Assignment Agreement between the Company (as the Assignee) and Cleveland Universe Ltd. (as the 
Assignor) dated December 29, 2020 regarding the assignment of debts under the aforementioned Loan Agreement dated May 
20, 2020 (collectively refered to as “Loan Agreement of WV”). 
2 The Company has pledged all of its 1,800,000 shares in WV as collateral for loan of WV to a financial institution.  
3 Please refer to additional details in Part 1 Clause 1.4 and Part 2 Clause 2.2 (1) of this report. 
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Assignee) and Cleveland Universe Ltd. (as the Assignor) dated December 29, 2020 (collectively referred 
to as “Loan Agreement of WV”). 

 
The transfer of right of claim on loan between the Company and Cleveland Universe Ltd. resulted 

from the transaction in acquisition of ordinary shares and right of claim on loan of WV, as approved by 

the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on July 24, 2020, between the Company 
(as the Buyer) and Cleveland Universe Ltd. (as the Seller). After the acquisition of shares and transfer 

of right of claim on loan from such former seller, the Company and WV have no longer entered into any 
new loan agreement.4  

On September 29, 2021, the Company and the Buyer entered into the Preliminary Memorandum 
of Understanding on the Investment Transaction in WV, specifying preliminary details of the sale and 

purchase of WV shares and the transfer of right of claim on loan (“Preliminary Memorandum of 

Understanding”). The transaction in WV is expected to be completed by December 31, 2021 or any 
other date as agreed in writing by the parties (“Completion Date”). 

 
The entering into the transaction is classified as the disposition of assets pursuant to the 

Notification of Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 20/2551 Re: Rules on Entering into 

Material Transactions Deemed as Acquisition or Disposal of Assets and the Notification of the Board of 
Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed 

Companies Concerning the Acquisition and Disposition of Assets B.E. 2547 (2004) (including any 
amendment thereto) (collectively referred to as the “Notifications on Assets Acquisition or Disposition”). 

The highest transaction size is equal to 67.60% according to the total value of consideration criteria, 
based on the reviewed consolidated financial statements of the Company for the 6-month period ended 

June 30, 2021. When combined with the disposition of assets of the Company during 6-month period 

prior to the date on which the Board of Directors’ resolved to propose to the shareholders' meeting for 
approval of this transaction, which was equal to 11.18%, the highest transaction size is equal to 78.78% 

according to the total value of consideration criteria. Thus, the transaction is classified as Type 1 
Transaction under the Notifications on Assets Acquisition or Disposition, which is defined as a transaction 

between a listed company or its subsidiary and a non-listed company with a size equal to or higher than 

50%. 
Therefore, the Company is required to disclose information regarding the entering into the Asset 

Disposition to the Stock Exchange of Thailand (“SET”) and appoint an independent financial advisor to 
render an opinion to the shareholders of the Company, as well as seeking for an approval from the 

shareholders’ meeting with affirmative votes of at least three-fourths of the total votes of shareholders 

who attend the meeting and are eligible to vote, excluding shareholders with conflict of interest. 
 

The Company has appointed Capital Advantage Co., Ltd. as the independent financial advisor 
(“CapAd” or “Independent Financial Advisor” or “IFA”) to render an opinion to shareholders concerning 

the reasonableness and appropriateness of price and conditions of the Asset Disposition. 
CapAd has studied details of the Information Memorandum on Asset Disposition of the Company 

and information from interviews with management and executives of the Company as well as documents 

received from the Company such as financial statements, business plan, financial projection, property 
appraisal reports, preliminary memorandum of understanding, loan agreement,  sale and purchase 

agreement of ordinary shares of WV, Sale and Purchase Agreement, agreements and relevant 
documents, information disclosed to the public, information disclosed on websites of the SET and the 

Office of the Securities and Exchange Commission (“SEC”), and financial information available from 

various websites as a basis for rendering our opinion on such transaction. 
The opinion of CapAd in this report is based on the assumption that all information and 

documents received from the Company’s management are accurate and complete. CapAd is unable to 
assure or guarantee any accuracy or completeness of such information. In deriving its opinion, CapAd 

takes into account current operating environment and most up-to-date information at the time of 

                                                

4 Upon the completion of the conditions precedent and on the Completion Date as specified in the Sale and Purchase Agreement, 

Mr. Tassapon Bijleveld will pay for the purchase price to the Company in full. After the completion of the Asset Disposition 
Transaction, the Company shall no longer be shareholder and lender of WV.  The Company expects that the transaction will be 
completed by December 31, 2021 or any other date as agreed in writing by the parties. If the shareholders’ meeting resolves not 
to approve the entering into this Asset Disposition Transaction or the conditions precedent are not fulfilled, the parties agree to 
terminate the Sale and Purchase Agreement accordingly. 
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issuance of this report. Any change or future incident may have a material impact on business operation 
and financial projection of WV and assessment and analysis of CapAd, as well as decision of shareholders 

on the Asset Disposition. 
 

In providing the opinion to shareholders, CapAd studies and analyzes information stated above 

by considering the reasonableness of the Asset Disposition and all relevant factors. CapAd has 
considered such information thoroughly and reasonably according to the professional standards for the 

best interests of shareholders. 
The attachments to this report are deemed as part of this opinion report and are information 

that shareholders should consider in conjunction with this report. 
 

 After considering and studying all the information on the Asset Disposition, CapAd would like to 

summarize the study results as follows: 
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Abbreviation 
 
The “Company” or “NEWS” News Network Corporation Public Company Limited 
“WV” Wealth Ventures Company Limited, an associated company of the Company 
The “Hotel” Mercure Bangkok Makkasan Hotel 
The “Buyer” Mr. Tassapon Bijleveld  
“Preliminary MOU” Preliminary Memorandum of Understanding on the Investment Transaction in Wealth  
 Ventures Co., Ltd., specifying preliminary details of the sale and purchase of shares and 

the assignment of right of claim on loan between News Network Corporation PCL. and Mr. 
Tassapon Bijleveld, dated September 29, 2021 

“Sale and Purchase Agreement” Agreement on the sale and purchase of ordinary shares of Wealth Ventures Co., Ltd. and 
the assignment of right of claim on loan provided by the Company to Wealth Ventures Co., 
Ltd., together with accrued interest, between News Network Corporation PCL. and Mr. 
Tassapon Bijleveld  

"Original Share Sale and the Share Sale and Purchase Agreement dated May 25, 2020 between the Company (as the  
Purchase Agreement" Buyer) and Cleveland Universe Ltd. (as the Seller), relating to the Company’s acquisition of 

40% of ordinary shares and claim on loan of WV in accordance with the resolution of the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 held on July 21, 2020 

"Completion Date" The date on which the purchase and sale of ordinary shares under the transaction are 
carried out 

“Outstanding Debts” Outstanding loans that WV owed to the Company, together with accrued interest. 
"Loan Agreement of WV" Loan Agreement between WV (as the Borrower) and Cleveland Universe Ltd. (as the 

Lender) dated May 20, 2020 (and its amendments) and the Assignment Agreement between 
the Company (as the Assignee) and Cleveland Universe Ltd. (as the Assignor) dated 
December 29, 2020 

“SRT” or “Lessor” The State Railway of Thailand 
“CapAd” or “Independent Financial Capital Advantage Company Limited 
Advisor” or “IFA” 
“Independent Property Appraiser” Threetree Appraisal Co., Ltd. 
“SEC” The Securities and Exchange Commission 
“SET” The Stock Exchange of Thailand 
“Notifications on Assets Acquisition The Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 20/2551 Re: Rules  
or Disposition” on Entering into Material Transactions Deemed as Acquisition or Disposal of Assets and the 

Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of 
Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Acquisition and Disposition 
of Assets B.E. 2547 (and its amendments) 

“NTA” Net Tangible Assets 

“WACC” Weighted Average Cost of Capital 
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Executive Summary 
 

The Board of Directors’ Meeting No. 11/2021 of News Network Corporation PCL. (the “Company" 
or "NEWS"), held on September 30, 2021, resolved to propose to the Extraordinary General Meeting of 

Shareholders No. 1/2021, which will be held on December 14, 2021, to consider and approve the 

disposition of all ordinary shares of Wealth Ventures Co., Ltd. (“WV”) and the transfer of right of claim 
on loan and accrued interest owed by WV,5 at a total value of approximately Baht 575 million to Mr. 

Tassapon Bijleveld (the “Buyer"), who is WV’s major shareholder and is not a connected person of the 
Company. Details of the assets to be disposed by the Company to the Buyer are as follows: 

Ordinary shares of WV: The Company will sell ordinary shares of WV which operates a 4-star 
hotel with 180 guestrooms under the name “Mercure Bangkok Makkasan Hotel” in a total amount of 

1,800,000 shares with par value of Baht 100 per share, representing 40% of WV’s registered and paid-

up capital, at a price of Baht 240.22 per share or Baht 432,395,882.30 in total. 
Right of claim on loan of WV: The Company will transfer the right of claim as a creditor of 

loan owed by WV to the Company, including accrued interest as of the Completion Date, at a total sale 
value of approximately Baht 142,604,117.70, consisting of (1) right of claim on loan of Baht 

138,450,599.71; and (2) accrued interest of approximately Baht 4,153,517.99 (calculated for the period 

up to December 29, 2021). 
As of September 30, 2021, total loan of WV was at approximately Baht 141,591,342.07, which, 

if calculated up to December 29, 2021, would be approximately Baht 142,604,117.70. 
Therefore, after entering into this transaction, the Company will neither have any investment in WV, 

which is its associated company engaging in hotel business, nor provide any loan and loan guarantee 
under the loan agreement with a financial institution to WV.6 However, the Company will still be 

subjected to the obligations under the Sale and Purchase Agreement between the Company and the 

Buyer at the amount not exceeding price of shares and transfer of right of claim on loan and accrued 
interest, which is at the maximum of Baht 575 million.  However, the Company can make a back-to-

back warranty claim from Cleveland Universe Ltd. (the Seller of WV shares to the Company in December 
2020) in the amount not exceeding Baht 560 million. Therefore, the Company will still be liable for the 

damage in a net maximum amount of Baht 15 million.7 

 
Meanwhile, the Board of Directors’ Meeting No. 11/2021 resolved to approve the entering into 

the Sale and Purchase Agreement between the Company (as the Seller) and Mr. Tassapon Bijleveld (as 
the Buyer) and/or any other relevant documents on the disposition of (a) ordinary shares of WV for the 

amount of 40% of the total shares in WV and (b) the right of claim on loan of WV according to the Loan 

Agreement between WV (as the Borrower) and Cleveland Universe Ltd. (as the Lender) dated May 20, 
2020 (and its amendments) and the Assignment Agreement between the Company (as the Assignee) 

and Cleveland Universe Ltd. (as the Assignor) dated December 29, 2020 (collectively referred to as 
“Loan Agreement of WV”).  

The transfer of right of claim on loan between the Company and Cleveland Universe Ltd. resulted 
from the transaction in acquisition of ordinary shares and right of claim on loan of WV, as approved by 

the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on July 24, 2020, between the Company 

(as the Buyer) and Cleveland Universe Ltd. (as the Seller). After the acquisition of shares and transfer 
of right of claim on loan from such former seller, the Company and WV have no longer entered into any 

new loan agreement.8  
On September 29, 2021, the Company and the Buyer entered into the Preliminary Memorandum 

of Understanding on the Investment Transaction in WV, specifying preliminary details of the sale and 

purchase of WV shares and the transfer of right of claim on loan (“Preliminary MOU”). The transaction 
is expected to be completed by December 31, 2021 or any other date as agreed in writing by the parties 

(referred to as “Completion Date”). 
 

The entering into the transaction is classified as the disposition of assets pursuant to the 
Notification of Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 20/2551 Re: Rules on Entering into 

                                                

5 Please refer to Footnote 1 on page 2 of this report. 
6 The Company has pledged all of its 1,800,000 shares in WV as collateral for loan of WV to a financial institution.  
7 Please refer to additional details in Part 1 Clause 1.4 and Part 2 Clause 2.2 (1) of this report. 
8 Please refer to Footnote 4 on page 3 of this report. 
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Material Transactions Deemed as Acquisition or Disposal of Assets and the Notification of the Board of 
Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed 

Companies Concerning the Acquisition and Disposition of Assets B.E. 2547 (2004) (including any 
amendment thereto) (collectively referred to as the “Notifications on Assets Acquisition or Disposition”). 

The highest transaction size is equal to 67.60% according to the total value of consideration criteria, 

based on the reviewed consolidated financial statements of the Company for the 6-month period ended 
June 30, 2021. When combined with the disposition of asset of the Company during 6-month period 

prior to the date on which the Board of Directors resolved to propose to the shareholders' meeting for 
approval of this transaction, which was equal to 11.18%, the highest transaction size is equal to 78.78% 

according to the total value of consideration criteria. Thus, the transaction is classified as Type 1 
Transaction under the Notifications on Assets Acquisition or Disposition, which is defined as a transaction 

between a listed company or its subsidiary and a non-listed company with a size equal to or higher than 

50%. 
Therefore, the Company is required to disclose information regarding the entering into the Asset 

Disposition to the Stock Exchange of Thailand (“SET”) and appoint an independent financial advisor to 
render an opinion to the shareholders of the Company, as well as seeking for an approval from the 

shareholders’ meeting with affirmative votes of at least three-fourths of the total votes of shareholders 

who attend the meeting and are eligible to vote, excluding shareholders with conflict of interest. 
Capital Advantage Co., Ltd. , the Independent Financial Advisor appointed by the Company 

(“CapAd” or “Independent Financial Advisor” or “IFA”) to render an opinion on reasonableness and 
appropriateness of price and conditions of the Asset Disposition, has considered objectives and 

necessities of the transaction, as well as its advantages, disadvantages, benefits, and risks as follows: 
Under its investment policy, the Company will invest in businesses that are expanded from its 

existing business (media) in order to increase the channel and ability to generate income and diversifying 

investment risks to businesses having growth potential without relying primarily on main income 
generation that based on the capability of the personnel. The Company may consider the investment in 

the form of direct subsidiary, indirect subsidiary, associated company or strategic partnership. 
In May 2020, the Company decided to invest in hotel business through an acquisition of ordinary 

shares in WV in the amount equivalent to 40% of WV’s registered and paid-up capital together with a 

transfer of right of claim on loan of WV. In this respect, the Company had assessed risks associated 
with such investment under the circumstances where the first wave of the COVID-19 pandemic and its 

impacts were hitting Thailand at that time. The Board of Directors predicted that the hotel, which was 
temporarily closed in April 2020, would be able to resume normal operation by the end of 2020. The 

Company, then, successfully entered into such transaction on December 29, 2020, which coincided with 

the start of the second wave of the pandemic. 
From the second wave of the COVID-19 pandemic in late 2020 to the third wave that has 

occurred from April 2021 onwards, the number of new infection cases and deaths has continuously 
risen. The effort to expedite the vaccination of Thai population in the first half of 2021 was hampered 

by several constraints. It was from June 2021 onwards that the vaccination rate has increased. However, 
due to the emergence of the coronavirus Delta variant which has reduced the effectiveness of all global 

vaccine brands, the forecast of hotel business trend has been revised accordingly, with a recovery to 

the pre-COVID-19 level expected in 2024.  
Based on the analysis of the tourism and hotel industry situation and the hotel recovery trend, 

all of which are uncontrollable external factors, the disposition of ordinary shares in WV and transfer of 
right of claim as a creditor of loan owed by WV is therefore deemed as a suitable option in the current 

situation of the Company. This will help reduce investment in the business that takes a longer-than-

expected time to recover and will accordingly enable the Company to reinvest such fund in other 
business that gives a faster return, which will further have a positive impact on its future performance. 

The Company will obtain benefits from entering into this Asset Disposition as follows:  
(1) The Company can mitigate risk from investment in hotel business which has been gravely hit by the 

COVID-19 situation with adverse impacts on the overall purchasing power and the changing tourist 
behaviors. Moreover, recovery is expected to take longer than estimated at the time of making the 

investment decision, and it may require a large amount of working capital. 

The assessment of the COVID-19 impacts on the tourism and hotel industry helps to mitigate the 
following potential risks facing the Company if it continues to invest in WV shares: 

 Mitigation of risk of the hotel failing to reopen as planned, which will directly affect the 

performance of WV which has suffered a successive loss. 



Opinion of the Independent Financial Advisor - TRANSLATION - News Network Corporation PCL. 

Capital Advantage Co., Ltd Page 9/53 

 

 Mitigation of risk of WV’s performance failing to meet the projection after the hotel’s reopening. 

This will lead to WV having insufficient cash flow to repay loans to GSB and pay loan interest 
and accrued interest to the Company. Meanwhile, the Company will have to record additional 

allowance for loss from investments and sharing of loss from investments in associated company 
in its consolidated financial statements. 

 Mitigation of risk of WV and the hotel failing to control costs after the reopening according to 

the projection. 

 Mitigation of risk of WV failing to maintain the financial ratios in line with the financial covenants 
with GSB which specified that the Company shall maintain its debt to equity ratio at a rate not 

exceeding 1.5 times and debt service coverage ratio (DSCR) at the minimum of 1.20 times. If a 

waiver is not granted by GSB, all shareholders of WV may have to increase its capital in order 
to maintain those financial ratios. According to audited financial statements of WV as of 

December 31, 2020, its debt to equity ratio and DSCR were at 3.95 times and (0.56) time, 
respectively.  In the past, WV has consistently received waiver from GSB (without written 

confirmation), therefore, WV is not deemed to be at a breach of the conditions or in default of 

the loan agreement. 

 Mitigation of risk concerned with additional financial support for WV, including limitation of 
damage from investment in WV shares and damage from failure to receive interest payment 

and/or principal repayment from WV.  

 Mitigation of risk involved with the State Railway of Thailand calling for a return of the leased 
area or declining to renew the Land Lease Agreement upon expiration of lease. 

 Mitigation of risk incidental to investment in the business in which the Company does not have 

much expertise. 

 Mitigation of risk concerned with WV not yet applying for an amendment to number of 
guestrooms of the hotel to be the same as the number indicated in the Building Construction, 

Modification or Removal Permit (Form Or.1), the Building Construction, Modification or Removal 

Certificate (Form Or.6), and the Hotel License. 
(2) The Company will instantly receive a full repayment of loan and payment of interest and accrued 

interest from WV and can release the loan guarantee for WV without having to wait until WV has 
sufficient cash flow available for full debt repayment to GSB, which may take approximately at least 

6 years and 1 month (from the end of 2021). The Company’s loan guarantee obligation for WV will 

be released, and risk of collateral enforcement by the bank for loan repayment on behalf of WV 
according to the loan agreement will also be mitigated. Besides, risk of WV defaulting on principal 

and/or interest payment to the Company and/or GSB in the future will be mitigated.  
(3) The Company will recognize gain from sale of investment in WV (before deduction of related 

expenses) in its separate financial statements and consolidated financial statements of 

approximately Baht 10.85 million and Baht 28.33 million respectively (such Baht 28.33 million gain 
recorded in the consolidated financial statements already included a reversal of a share of loss from 

investment in associates (equity method) of Baht 17.48 million). The Company will not have to pay 
any corporate income tax for the said sale of investment as it can use tax benefits from net loss 

carried forward for five accounting periods. 
(4) The Company can reinvest the proceeds received from this transaction in other business that has 

stronger potential, is less affected by the COVID-19 pandemic, and can deliver a faster return. 

 
However, entering into the transaction is associated with the disadvantages and risks as follows:  

(1) The Company remains committed to liability in the amount not exceeding the sale and purchase 
price of shares and transfer of right of claim on loan and accrued interest of WV which is at the total 

of Baht 575 million as per the conditions in the Sale and Purchase Agreement (If the Company is in 

breach of the warranty, thereby causing damages to WV, the Buyer is entitled to claim damages 
from the Company (a) within October 18, 2025 for tax issues, (b) within October 18, 2022 for non-

tax issues, and (c) the total liability shall not exceed the total consideration for the assets which 
equal to Baht 575 million). However, the Company can make a back-to-back warranty claim from 

Cleveland Universe Ltd. (who sold WV shares to the Company in December 2020) in the amount 
not exceeding Baht 560 million. Therefore, the Company will still be liable for the damage in a net 

maximum amount of Baht 15 million.  

The Company certifies that in case the Company is subjected to such claim, it can make a 
back-to-back warranty claim from Cleveland Universe Ltd. in accordance with the Sale and Purchase 
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Agreement even after the Asset Disposition is completed and the Company is not WV’s shareholder.  
When considering the Original Share Sale and Purchase Agreement, the condition on back-to-back 

warranty claim is not terminated upon the Company’s disposition of WV shares. 
(2) The Company may lose the opportunity to receive a return on investment in WV if the tourism and 

hotel industry recovers, and may also lose the opportunity to reap the benefit from the full operation 

of the High-Speed Rail Linking Three Airports Project and the Makkasan Complex Project. 
 

After considering objectives and necessities of the transaction as well as advantages, 
disadvantages, benefits, and risks, the Independent Financial Advisor is of the opinion that the Asset 

Disposition will help to mitigate risks from investment in the hotel business, which needs at least 3 years 
to recover and return to the pre-COVID-19 level, as well as mitigate various risks that may arise in the 

future. Moreover, the Company will instantly receive cash flow without having to wait for return from 

dividend and loan repayment from WV and will accordingly be able to expand its investment in other 
businesses that could deliver better and faster returns, thus creating positive impacts on the Company 

and its shareholders in the long term. Therefore, the entering into this Asset Disposition is 
considered reasonable. 

 

In considering the appropriateness of price and conditions of the Asset Disposition, the IFA has 
the following opinions: 

Summary of the comparison of WV’s firm value under different valuation approaches, and 
adjusted with outstanding debts to yield value of disposal assets, is as follows:  

(Unit: Baht million) 

WV Firm Value of 
WV 

40% of Firm 
Value1/  

Outstanding 
Debts2/ 

Total value of WV 
Shares and 

Outstanding Debts 

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

Book Value Approach 101.71 40.68 142.60 183.29 

Adjusted Book Value Approach 554.53 221.81 142.60 364.42 

Market Value Approach n.a. n.a. 142.60 n.a. 

P/BV Ratio Approach 146.35 – 170.40 58.54 – 68.16 142.60 201.15 – 210.76 

P/E Ratio Approach n.a. n.a. 142.60 n.a. 

Discounted Cash Flow Approach 450.75 – 587.18 180.30 – 234.87 142.60 322.90 – 377.48 

Remark: 1/ The Company shall sell 1,800,000 ordinary shares of WV, which is equal to 40% of total shares of WV.  
 2/ The Company will transfer the right of claim as a creditor of loan and accrued interest owed by WV as of the 

Completion Date at a total sale value of approximately Baht 142.60 million, consisting of right of claim on loan of 
Baht 138.45 million and accrued interest of approximately Baht 4.15 million (calculated for the period up to 
December 29, 2021). 

 
Comparison of total value of assets to be disposed (comprised of 40% of total shares of WV and 

Outstanding Debts) with selling price:   
WV Total Value of WV 

Shares and 
Outstanding Debts 

Selling Price of 
WV Shares and 

Outstanding 
Debts1/ 

Selling Price Higher (Lower) 
than Value of WV Shares and 

Outstanding Debts 

 (Baht million) (Baht million) (Baht million) (%) 

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

Book Value Approach 183.29 575.00 391.71 68.12 

Adjusted Book Value Approach 364.42 575.00 210.58 36.62 

Market Value Approach n.a. 575.00 n.a. n.a. 

P/BV Ratio Approach 201.15 – 210.76 575.00 364.24 – 373.85 63.35 – 65.02 

P/E Ratio Approach n.a. 575.00  n.a. 

Discounted Cash Flow Approach 322.90 – 377.48 575.00 197.52 – 252.10 34.35 – 43.84 

Remark: 1/ The Company will dispose (a) ordinary shares in WV for the amount of 40% total shares of WV, and (b) right of 
claim on the loan of WV, at a total value of approximately Baht 575.00 million. 

 

CapAd is of the opinion that the Adjusted Book Value Approach and the Discounted Cash Flow 
Approach are appropriate approaches for valuing WV shares because the Adjusted Book Value approach 

can reflect the fundamental value of WV’s assets while the Discounted Cash Flow Approach can reflect 

WV’s future profitability. CapAd views that fair value of assets to be disposed at this time is in a range 
of Baht 322.90 – 377.48 million (value of 40% of total shares of WV and Outstanding Debts), which is 

lower than the selling price by Baht 197.52 – 252.10 million or by 34.35% – 43.84% of the selling price. 
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Therefore, the selling price of WV shares and Outstanding Debts of Baht 575.00 
million is considered appropriate since it is higher than fair value of WV shares and 

Outstanding Debts.  
 

 When considering reasonableness of the Asset Disposition and the appropriateness of price and 

conditions of the Asset Disposition, the IFA opines that shareholders should approve the 
entering into the Asset Disposition. 

 
The shareholders should study information in all documents attached to the notice of the 

shareholders’ meeting prior to making the decision. The consideration to approve the Asset Disposition 
rests primarily on and is the sole discretion of the shareholders. 

CapAd, as the IFA, hereby certifies that it has provided the above opinion with due care in 

accordance with the professional standards for the benefits of the shareholders. 
 

Details of the IFA’s opinion are as follows: 
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Part 1: General Details of the Asset Disposition 

 

1. Nature and Details of the Transaction 
1.1. Objectives and Background of the Transaction 

The Board of Directors’ Meeting No. 11/2021 of News Network Corporation PCL. (the “Company" 

or "NEWS"), held on September 30, 2021, resolved to propose to the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 1/2021, which will be held on December 14, 2021, to consider and approve the 

disposition of all ordinary shares of Wealth Ventures Co., Ltd. (“WV”) and the transfer of right of claim 
on loan including accrued interest owed by WV to the Company9 at a total value of approximately Baht 

575 million to Mr. Tassapon Bijleveld (the “Buyer"), who is WV’s major shareholder and is not a 
connected person of the Company. Details of the assets to be disposed by the Company to the Buyer 

are as follows: 

Ordinary shares of WV  
The Company will sell ordinary shares of WV, which operates a 4-star hotel with 180 guestrooms 

under the name “Mercure Bangkok Makkasan Hotel” located on Kamphaeng Phet 7 Road, Makkasan, 
Ratchathewi, Bangkok, in a total amount of 1,800,000 shares with par value of Baht 100 per share, 

representing 40% of WV’s registered and paid-up capital, at a price of Baht 240.22 per share or 

equivalent to total value of Baht 432,395,882.30. 
Right of claim on loan of WV  

The Company will transfer the right of claim as a creditor of loan and accrued interest owed by 
WV to the Company as of the Completion Date at a total sale value of approximately Baht 

142,604,117.70, consisting of: 
(1) Right of claim on loan of Baht 138,450,599.71; and 

(2) Accrued interest of approximately Baht 4,153,517.99, calculated for the period from 

December 29, 2020 (Assignment Date) to December 29, 2021 (expected Completion Date). 
As of September 30, 2021, loan and accrued interest of WV was at approximately Baht 

141,591,342.07, which, if calculated up to December 29, 2021, would be approximately Baht 
142,604,117.70. 

After entering into this transaction, the Company will neither have any investment in WV, which is its 

associated company engaging in hotel business, nor provide any loan and loan guarantee under the 
loan agreement with financial institution to WV.10 However, the Company will still be subjected to the 

obligations under the Sale and Purchase Agreement between the Company and the Buyer at the amount 
not exceeding price of shares and transfer of right of claim on loan and accrued interest, which is at the 

maximum of Baht 575 million.  However, the Company can make a back-to-back warranty claim from 

Cleveland Universe Ltd. (the seller of WV shares to the Company in December 2020) in the amount not 
exceeding Baht 560 million. Therefore, the Company will still be liable for the damage in a net maximum 

amount of Baht 15 million.11 
Meanwhile, the Board of Directors’ Meeting No. 11/2021 resolved to approve the entering into 

the Sale and Purchase Agreement between the Company (as the Seller) and Mr. Tassapon Bijleveld (as 
the Buyer) and/or any other relevant documents on the disposition of (a) ordinary shares of WV at the 

amount equivalent to 40% of total shares in WV and (b) the right of claim on loan of WV according to 

the Loan Agreement between WV (as the Borrower) and Cleveland Universe Ltd. (as the Lender) dated 
May 20, 2020 (and its amendments) and the Assignment Agreement between the Company (as the 

Assignee) and Cleveland Universe Ltd. (as the Assignor) dated December 29, 2020 (collectively referred 
to as “Loan Agreement of WV”).  

The transfer of right of claim on loan between the Company and Cleveland Universe Ltd. resulted 

from the transaction in acquisition of ordinary shares and right of claim on loan of WV, as approved by 
the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on July 24, 2020, between the Company 

(as the Buyer) and Cleveland Universe Ltd. (as the Seller). After the acquisition of shares and transfer 
of right of claim on loan from such former seller, the Company and WV have no longer entered into any 

new loan agreement. 

  

                                                

9 Please refer to Footnote 1 in page 2 of this report 
10 The Company has pledged all of its 1,800,000 shares in WV as collateral for loan of WV to a financial institution.  
11 Please refer to additional details in Part 1 Clause 1.4 and Part 2 Clause 2.2 (1) of this report 
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Update on the Asset Disposition 
On September 29, 2021, the Company and the Buyer entered into the Preliminary Memorandum 

of Understanding on the Investment Transaction in WV, specifying preliminary details of the sale and 
purchase of WV shares and the transfer of right of claim on loan (“Preliminary MOU”). The transaction 

is expected to be completed by December 31, 2021 or any other date as agreed in writing by the parties 

(“Completion Date”). The agreed sale and purchase price of shares and transfer of right of claim on loan 
and accrued interest of WV is at Baht 575 million. 

 
1.2. Date of the transaction 

The Company will enter into the Asset Disposition upon obtaining an approval from the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021, which will be held on December 14, 2021, 

and after the conditions precedent set forth in the Sale and Purchase Agreement have been fulfilled or 

waived (Please refer to details in Part 1, Clause 1.4, of this report). The Company expects to complete 
the transaction by December 31, 2021. 

 
1.3. Contract parties and relationship with the Company 

Seller : News Network Corporation PCL. (the “Company” or “NEWS”)  

Buyer : Mr. Tassapon Bijleveld 1/ 

Relationship 
between Buyer and 
Seller 

: Mr. Tassapon Bijleveld holds 10,000,000 shares or 0.01% of the Company’s total issued and paid-
up shares.2/ Therefore, he is not deemed to have any connection or relationship with the Company 
according to the definition specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. 
TorChor. 21/2551 Re: Rules on Connected Transaction. 

Remark:  
1/ Mr. Tassapon Bijleveld is Executive Chairman of Asia Aviation PCL. (AAV), which operates as a holding company. Currently, 

Asia Aviation PCL. holds shares only in Thai AirAsia Co., Ltd., which engages in the low-fare airline business and earns income 
primarily from the scheduled passenger services and ancillary services. 

2/ Based on information from the closing of shareholder register book (XM) as of October 15, 2021 from Thailand Securities 
Depository Co., Ltd. to determine rights to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 of the 
Company to consider and approve the entering into this transaction.  

 
1.4. General characteristics of the transaction 

The Company will dispose ordinary shares of WV, its associated company, and transfer the right 
of claim on loan and accrued interest owed by WV to the Company, to Mr. Tassapon Bijleveld. Details 

of the assets to be disposed are shown in Part 1, Clause 1.5, of this report. 

After the completion of this transaction, the Company will neither have any investment in WV nor 
provide any loan and loan guarantee to WV. 

 

 
 

 

 
However, the Company will still be subjected to the obligations under the Sale and Purchase 

Agreement between the Company and the Buyer, as described in the summary of the Sale and Purchase 

Agreement in page 15 of this report. 
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Summary of WV’s investment in hotel business and the disposition of ordinary shares and right of claim on loan of WV 
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The Company will enter into the Sale and Purchase Agreement with the Buyer  to sell and 
transfer to the Buyer the ordinary shares of WV in the amount equivalent to 40% of the total shares in 

WV and the right of claim on loan of WV according to the Loan Agreement of WV. 
Upon the disposition of the entire amount of shares that the Company holds to the Buyer, the 

Company shall no longer be shareholder of WV.  Thus, it intends not to incur any encumbrance with 

WV. and the Company, therefore, specifies as the terms and conditions of this sale and purchase of 
shares that the Buyer shall also buy the right of claim on loan of WV according to the Loan Agreement 

of WV.  
However, if the sale and purchase of assets does not occur due to the reason that the 

Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 resolves not to approve the entering into 
this Asset Disposition and/or the conditions precedent are not fulfilled, the parties agree to terminate 

the Sale and Purchase Agreement accordingly. 

 
Summary of key terms of the Sale and Purchase Agreement is as follows: 
Subject Terms 

1. Sale Assets (a) A total of 1,800,000 ordinary shares, representing 40% of the total shares in WV, with par 
value of Baht 100 per share 

(b) Right of claim on loan of WV according to the Loan Agreement of WV 

2. Consideration and 
Payment 

Total consideration in the amount of approximately Baht 575,000,000, comprising  
(a) Consideration for the sale shares in the amount of Baht 432,395,882.30; and 
(b) Consideration for the right of claim on loan in the amount of Baht 138,450,599.71 and 

accrued interest of Baht 4,153,517.99 (calculated until December 29, 2021), totalling Baht 
142,604,117.70, which is equal to the amount of the remaining loan for the part of the right 
of claim on loan. 

The Company will receive the total consideration for the Sale Assets on the Completion Date. 

3. Completion Date Upon the fulfilment of the conditions precedent. 
In this regard, the parties expect that the transaction will be completed by December 31, 2021 
or any other date as determined by the parties. 

4. Conditions Precedent 1) The Company must obtain an approval from the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 1/2021 and the Board of Directors of the Company in relation to the sale 
and transfer of assets in accordance with the Sale and Purchase Agreement and/or any other 
acts performed under the Sale and Purchase Agreement. 

2) WV must obtain consent from the Government Savings Bank due to a change of shareholders 
in WV, as indicated in the Loan Agreements between WV (as the Borrower) and the 
Government Savings Bank (as the Lender), (a) dated February 19, 2016 for the amount of 
Baht 220,000,000, (b) dated August 27, 2018 for the amount of Baht 32,000,000, and (c) 
dated July 31, 2020 for the amount of Baht 20,000,000. The Government Savings Bank shall 
take a period of not less than 60 days to consider giving such consent.1/  

5. Undertakings On the Completion Date, the Company and the Buyer agree to mutually deliver a notification to 
WV regarding the cessation of the Company from being a party to the Shareholders Agreement 
dated December 29, 2020 among Mr. Tassapon Bijleveld, Mr. Suthep Sriintravanit, Mr. Tanet 
Panichewa and News Network Corporation PCL. 

6. Warranty Claim and 
Limitation of Liability 

If the Company is in breach of the warranty (which is the general warranty agreed upon by the 
contractual parties for the share sale and purchase transaction such as authority to enter into 
asset sale and purchase transactions, correctness of documents relating to such transactions, 
seller’s legal ownership right to the sold and purchased assets, etc.), thereby causing damages 
to WV, the Buyer is entitled to claim damages from the Company. Details of the warranty are 
stated in the Sale and Purchase Agreement between the Company and the Buyer. The period and 
value of liability in case of a breach of the warranty by the Company are as follows: 
1) Within 5 years of the first transfer of the sold and purchased shares under the Share Sale and 

Purchase Agreement dated May 25, 2020 between the Company (as the Buyer) and Cleveland 
Universe Ltd. (as the Seller) (“Original Share Sale and Purchase Agreement”), or by October 
18, 2025 for tax issues; and  

2) Within 2 years of the first transfer of the sold and purchased shares under the Original Share 
Sale and Purchase Agreement, or by October 18, 2022 for non-tax issues. 

3) The Company shall responsible for the total liability at the amount not exceeding the total 
consideration for the assets.  

In this regard, the warranty period which shall be specified in the Sale and Purchase Agreement 
between the Buyer and the Company shall not exceed the warranty period as specified in the 
Original Share Sale and Purchase Agreement2/ 
Therefore, in the event that the Company faces a warranty claim, it can make a back-to-back 
warranty claim for such damage from Cleveland Universe Ltd. under the Original Share Sale and 
Purchase Agreement.2/ 

Remark: 1/ WV has submitted the document for waiver from GSB on October 18, 2021.  Currently, GSB is under the 
consideration process which is expected to complete within December 2021. 

 2/ The specified period is (a) by December 29, 2025 for tax issues and (b) by December 29, 2022 for non-tax issues. 
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The Board of Directors views that the conditions set out in the aforementioned Sale and 
Purchase Agreement are reasonable and not inferior to the rights specified in the Original Share Sale 

and Purchase Agreement such as right to a warranty claim, whereby the Company, when facing a 
warranty claim, can make a back-to-back warranty claim for such damage from Cleveland Universe Ltd. 

under the Original Share Sale and Purchase Agreement.12 The Company agrees that the Buyer shall be 

able to claim for damages in the case that the Company is in breach of the warranty prescribed in the 
Sale and Purchase Agreement within October 18, 2025 for tax issues and within October 18, 2022 for 

non-tax issues.  The amount of claim shall not exceed total selling price of assets. If the period passes 
such specified dates, the Buyer agrees that it shall not be able to claim for any damages.  The specified 

period of claim is in line with the period in which the Company can make a back-to-back warranty claim 
from Cleveland Universe Ltd. even after the completion of the Asset Disposition and the Company is no 

longer a shareholder of WV.   

In addition, the Board of Directors is of the opinion that value of consideration of Baht 
575,000,000 for the asset disposition is appropriate since it is higher than cost of the assets acquired on 

December 2020 which was at Baht 560,000,000. In case that there is a damage claim from the buyer, 
the possibility that such claim from exceeds Baht 560,000,000 is considered low as it is highly unlikely 

that the Company will breach the warranty and there is a relatively low chance of damage on such stable 

property. 
 

1.5. Details of assets to be disposed 
Ordinary shares in an associated company 

The Company will dispose the entire amount of 180,000,000 ordinary shares with par value of Baht 
100 per share held by the Company in WV, which operates the 4-star Mercure Bangkok Makkasan Hotel, 

representing 40% of WV’s registered and paid-up capital, at a selling price of Baht 240.22 per share or 

equivalent to the total value of Baht 432,395,882.30 (WV’s book value or shareholders’ equity as of 
December 31, 2020 was at Baht 152,427,143.15).  

 
Right of claim on loan of WV 

The Company will transfer the right of claim as a creditor of loan owed by WV to the Company, 

together with accrued interest (Outstanding Debts) as of the date of sale and purchase of the shares to 
the Buyer. Total sale value is equal to approximately Baht 142,604,117.70, consisting of (1) right of 

claim on loan of Baht 138,450,599.71 and (2) accrued interest of approximately Baht 4,153,517.99, 
calculated up to December 29, 2021 (the expected Completion Date). Accrued interest that the Company 

shall receive will be calculated up to the Completion Date. 

Total outstanding loan provided by the Company to WV with accrued interest as of September 
30, 2021 was at Baht 141,591,342.07. 

 
Information on the assets to be disposed is summarized below: 

General information of WV 
Wealth Ventures Co., Ltd. (“WV”) (formerly known as LT Pentacle 2560 Co., Ltd. and Uber Co., 

Ltd., respectively) is a juristic entity established under the law of Thailand on February 19, 2010 with 

an initial registered capital of Baht 1 million. Its objective is to operate a hotel, resort and apartment 
business under the name “Mercure Bangkok Makkasan Hotel” located at No. 1599 New Phetburi Road 

(adjacent to Kamphaeng Phet 7 Road), Makkasan Sub-district, Ratchathewi District, Bangkok. WV later 
increased its registered and paid-up capital for 3 times to Baht 10 million in 2011, Baht 350 million in 

2013, and Baht 450 million in 2015. 

The Company invested in ordinary shares of WV on December 29, 2020 in the amount of 
1,800,000 shares with par value of Baht 100 per share, representing 40% of WV’s registered and paid-

up capital. 
As of September 30, 2021, WV had registered and paid-up capital of Baht 450,000,000, divided 

into 4,500,000 ordinary shares with par value of Baht 100 per share. (Please refer to Information of WV 
in Attachment 1 of this report)  

                                                

12 Under the conditions set out in the Original Share Sale and Purchase Agreement, the Company can make a back-to-back 

warranty claim from Cleveland Universe Ltd. in the amount not exceeding Baht 560 million. Therefore, the back-to-back warranty 
shall not cover the full amount of claim, and the Company will still be liable for the incurred damage in a net maximum amount 
of Baht 15 million. 
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Core assets of WV 
Core assets as shown in WV’s financial statements consist of leasehold right of land, buildings 

and equipment-net, which are the assets used in the operation of Mercure Bangkok Makkasan Hotel, 
having a total book value of Baht 697.60 million according to the audited financial statements for the 

12-month period ended December 31, 2020. Details of such core assets can be summarized as follows: 

 A plot of land under leasehold right with a total area of 1-1-40.3 rai, together with a 25-
storey hotel building with roof-deck with a total usable are of approximately 17,293 square meters, 

located on Kamphaeng Phet 7 Road, Makkasan Sub-district, Ratchathewi District, Bangkok. 
Material information of leasehold right of land and constructions  

Location of land under 
leasehold right of land 
and constructions 

No. 1599 New Phetburi Road (adjacent to Kamphaeng Phet 7 Road), Makkasan Sub-district, 
Ratchathewi District, Bangkok 
Nearby landmarks: 
-  Approximately 250 meters from Airport Rail Link Station (Makkasan Station) 
- Approximately 700 meters from MRT Chaloem Ratchamongkhon Line (Blue Line) 

(Phetchaburi Station) or Phetchaburi MRT Station 
- Approximately 750 meters from Bumrungrad International Hospital 
- Approximately 1.4 kilometers from CentralPlaza Grand Rama 9 
- Approximately 1.7 kilometers from Pratunam Market 
- Approximately 2.5 kilometers from Siam Paragon Shopping Mall 

GPS location 1. Latitude 13.751266; Longitude 100.557154 
2. Latitude 13.751255; Longitude 100.557389 

Land area 1-1-40.3 rai under title deed No. 1204, parcel No. 280, dealing file No. 669 

Details of land and 
utilization condition 

Land and constructions, which is a 25-storey hotel building (with roof-deck) 

Land characteristics The land has a rectangle-like shape and is adjacent to Kamphaeng Phet 7 Road (a 4-lane 
asphalt road with a width of 12 – 14 meters), with a frontage of approximately 53 meters and 
a depth of 38 - 43 meters, being at the same level as the front road. 

Construction details A 25-storey hotel building (with roof-deck) with an approximate usable area of 17,293 square 
meters, aged about 5 years (as of September 2021), offering 180 guestrooms and complete 
facilities 

Owner of land State Railway of Thailand 

Owner of constructions Wealth Ventures Co., Ltd. (Upon expiry of the lease agreement, the constructions and 
component parts will be the lessor’s property.) 

Holder of leasehold right 
of land and 
constructions 

Wealth Ventures Co., Ltd. as per the following agreements between the State Railway of 
Thailand and Wealth Ventures Co., Ltd.: 
1. Land Lease Agreement for Procurement of Benefits at Makkasan Station, Contract No. 

907538126 dated February 4, 2011; 
2. The 1st Addendum of Land Lease Agreement for Procurement of Benefits at Makkasan 

Station dated February 4, 2011, Contract No. 907540171 dated February 17, 2011; 
3. The 2nd Addendum of Land Lease Agreement for Procurement of Benefits at Makkasan 

Station dated February 4, 2011, Contract No. 907580020 dated April 3, 2015; 
4. Land Lease Agreement for Construction of Building at Makkasan Station, Contract No. 

902538110 dated February 4, 2011; 
5. The 1st Addendum of Land Lease Agreement for Construction of Building at Makkasan 

Station dated February 4, 2011, Contract No. 902540170 dated February 17, 2011; 
6. The 2nd Addendum of Land Lease Agreement for Construction of Building at Makkasan 

Station dated February 4, 2011, Contract No. 902580019 dated April 3, 2015 
The Land Lease Agreement is valid for 28 years from February 1, 2017 to January 31, 2045.  
(The remaining term of the lease agreement as of the end of September 2021 is approximately 
23 years and 4 months.) 

Encumbrance over 
leasehold right of land 
and constructions 

Mortgaged as collateral for long-term loan from the Government Savings Bank under a letter of 
consent from the State Railway of Thailand dated December 8, 2015 

Applicable law The property is located in the town plan commercial area (Red Zone) according to the Bangkok 
Comprehensive Plan 2013 (B.E. 2556), whereby the land can be used for hotel business 
operation pursuant to the land use regulations. 

Appraised value of 
leasehold right of land 
and constructions 

Threetree Appraisal Co., Ltd. appraised the property for public purpose, using the Income 
Approach with discounted cash flow, at Baht 1,234,301,000 on September 21, 2021. 

Book value Land leasehold right: Baht 7.26 million as of December 31, 2020 
Constructions: Baht 691.16 million as of December 31, 2020 

Source: Property appraisal report of Wealth Ventures Co., Ltd. prepared by Threetree Appraisal Co., Ltd., No. TT-2021-09-015-
TT-HO-OTR dated September 29, 2021 

 
Core liabilities of WV 

Core liabilities as shown in WV’s financial statements include (1) loans from related parties (loans 
from directors and shareholders with interest rate of 3% p.a.) and (2) loan from a financial institution 

(which has been granted a principal moratorium for 24 months from April 2020 to March 2022 and an 
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extension of debt payment period under the loan agreement for another 24 months according to the 
relief measures for debtors affected by the COVID-19 situation).  

Total book value of such liabilities was at Baht 349.44 million and Baht 221.52 million, 
respectively, according to the audited financial statements for the 12-month period ended December 

31, 2020. 

 
1.6. Total value of assets to be disposed, payment of consideration, criteria for 

determining value of disposed assets and value of consideration 
1.6.1 Total value of assets to be disposed 

Total value of assets and consideration the Company will receive from the sale of shares and 
the transfer of right of claim as a creditor in the Outstanding Debts that the Buyer shall pay to the 

Company of Baht 575 million can be divided into: 

(1) A total value of 1,800,000 ordinary shares in WV, with par value of Baht 100 per share ( 
representing 40% of WV’s registered and paid-up capital) at a selling price of Baht 240.22 per share, of 

Baht 432,395,882.30. WV’s book value or shareholders’ equity as of December 31, 2020 was at Baht 
152,427,143.15 or Baht 33.87 per share; and 

(2) Value of right of claim on loan under the Loan Agreement of WV at the amount of Baht 

138,450,599.71 and accrued interest of approximately Baht 4,153,517.99, totaling Baht 142,604,117.70 
(calculated up to December 29, 2021 which is the expected Completion Date), which is equal to the 

amount of the Outstanding Debts for the part of the right of claim on loan (in the event that the 
transaction is carried out after December 29, 2021, the Company shall receive additional interest up to 

the actual Completion Date).  
 

1.6.2 Criteria for determining value of assets to be disposed and value of consideration 

Value of consideration has been determined based on negotiations between the Company and 
the Buyer, as follows: 

 
Ordinary shares of WV 

The Company has made consideration based on the share valuation using different approaches 

such as the Book Value Approach, the Adjusted Book Value Approach, the Market Comparable Approach, 
and the Discounted Cash Flow Approach. The Company views that the Discounted Cash Flow Approach 

is most suitable for the valuation since the approach focuses on past operational performance, business 
plan, and economic and industrial situation that could reflect an ability to generate cash flow in the 

future. Taking into account WV’s past performance and revenue structure, the Company views that the 

past operating results suggest that the hotel’s capacity has not yet been fully leveraged, as evidenced 
from the low occupancy rate of restaurants and seminar rooms and the lower ratio of revenues from 

food and beverages and revenues from meeting rooms than those of its peers. WV’s revenue structure 
is composed of 69.40% of revenues from guestrooms, 24.37% of revenues from food and beverages, 

4.88% of revenues from meeting rooms used for seminars, and 1.25% of other revenues. The Company 
then held discussions and meetings about a guideline on hotel management and future business plan. 

The valuation of Mercure Bangkok Makkasan Hotel has accordingly been made based primarily on the 

hotel’s business plan, coupled with its past performance and information from hotel and tourism 
industry. Therefore, value of WV’s shareholders’ equity has been appraised at Baht 916.44 million – 

Baht 1,099.27 million, with value according to the 40% shareholding equal to Baht 366.58 million – Baht 
439.71 million. (Please refer to additional details in Clause 1.7 of the Information Memorandum on Asset 
Disposition, Schedule 2 (Enclosure No. 6) of the Company enclosed with the notification of the 
shareholders’ meeting) 

In addition, the Company has considered value of WV’s assets based on the valuation prepared 

the Independent Property Appraiser who is an SEC-approved independent valuer, namely Threetree 
Appraisal Co., Ltd.  The Independent Property Appraiser appraised WV’s assets by using the Income 

Approach with discounted cash flow. From such appraisal under the assumption that the hotel will 
reopen for service in Q3/2022 when the COVID-19 situation will likely recover, WV’s business value was 

at Baht 1,234.30 million, or Baht 493.72 million in proportion to 40% stake in WV. 

Taking into consideration the appraised value of assets and the appraised fair value of 
shareholders’ equity described above, the Company views that the sale and purchase price of WV is 

within a range of reasonable prices amid the current situation and compared with growth potentials of 
nearby areas. 
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Right of claim on loan of WV 
The Company will sell the right of claim on loan under the Loan Agreement of WV to the Buyer 

at a total selling price for the transfer of right of claim on loan and accrued interest of Baht 
142,604,117.70, of which such amount must equal to the amount of the Outstanding Debts for the part 

of the right of claim on loan. Accrued interest that the Company shall receive will be calculated up to 

the Completion Date. 
 

1.6.3 Payment of consideration 
Upon the completion of the conditions precedent and on the Completion Date as specified in 

the Sale and Purchase Agreement, Mr. Tassapon Bijleveld will pay for the purchase price of shares and 
transfer of right of claim on loan and accrued interest to the Company in full. In this regard, the Company 

expects that the transaction will be completed by December 31, 2021 or any other date as agreed by 

the parties. However, if the sale and purchase of assets does not occur due to the reason that the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 resolves not to approve the entering into 

this Asset Disposition and the conditions precedent are not fulfilled, the parties agree to terminate the 
Sale and Purchase Agreement accordingly. 

 

1.7. Calculation of transaction size 
 

Criteria for Calculation of 
Transaction Size 

Calculation Formula Transaction Size 

1. Net tangible asset criteria 
(NTA) 

= (Baht 151.61 million1/ * 40%) / Baht 779.73 million 2/ 7.78% 

2. Net profit criteria Not applicable because WV generated operating losses n.a. 

3. Total value of consideration 
criteria 

= Baht 575.00 million 3/ / Baht 850.64 million 4/ 
 

67.60% 

4. Total value of securities 
criteria 

Not applicable because there is no issuance of new securities n.a. 

Highest transaction size based on total value of consideration criteria 67.60% 

Highest transaction size, including transactions during the past 6 months, based on total 
value of consideration criteria 

78.78% 

Remark:  
1/ Net tangible assets of WV = Total assets of Baht 754.78 million - Intangible assets of Baht 0.82 million - Total Liabilities of 

Baht 602.35 million, based on WV’s audited financial statements for the 12-month period ended December 31,2020. 
(Excluding intangible assets which are leasehold rights (deferred benefit allocation fee) obtained from lease of land from the 
State Railway of Thailand at the amount of Baht 6.44 million, whereby the land has been used for business operation) 

2/ Net tangible assets of the Company = Total assets of Baht 850.64 million - Intangible assets of Baht 0.24 million - Total 
liabilities of Baht 70.67 million, based on the Company’s reviewed financial statements for the 6-month period ended June 30, 
2021. 
(Excluding right-of-use assets of Baht 3.72 million and excluding intangible assets which are copyright in documentary and 
music of Baht 2.25 million and right to the use of trademark of Baht 103.20 million, whereby these rights have been used for 
business operation) 

3/ Consists of 
- Sale and purchase price of WV’s ordinary shares in the amount of Baht 432.40 million (which is higher than WV’s book 

value as of December 31,2020 in proportion to its shareholding , which is equal to Baht 60,970,857.26); and 
- Claims on the Outstanding Debts of WV, calculated from the value of outstanding loans and accrued interest as of 

December 29, 2021 in the amount of Baht 142.60 million (which was equal to the outstanding amount of WV’s debt). 
4/ Total assets of the Company according to the reviewed consolidated financial statements for the 6-month period ended June 

30, 2021. 
 

1.8. Plan for use of proceeds received from the asset disposition 
The Company plans to use the proceeds received from this transaction, which is expected to be 

at approximately Baht 575 million, for the following purposes: 
(1) Use as working capital and reserve for current business operation of the Company’s group 

which operate media business; or 

(2) Use for business expansion under the Company’s operational plan to diversify business risk 
and mitigate risk arising from reliance on capability of personnel in media business. The 

Company has invested to strengthen potential of its indirect subsidiary, namely Liberator 
Co., Ltd., which is currently in the process of applying for Type A Security Business License 

(fully integrated security business license) in order to operate security brokerage business.  
Type A Security Business License is a license granting the permission to operate various 

type of security business.  The Company, therefore, sees the opportunity to generate better 

performance through Type A Security Business License.  If such indirect subsidiary receives 
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Type A Security Business License, it shall be able to operate more fully integrated security 
business.  Besides, the Company has a plan to conduct preliminary feasibility study on other 

relevant businesses to the security business so that it is able to expand its operation to 
other types of security business and/or related businesses in the future by which the 

Company shall carefully consider for the maximum return of the Company and the best 

interest of the shareholders. 
 

1.9. Conditions on entering into the transaction 
The Company will dispose the entire amount of its shares in WV and transfer the right of claim 

on loan of WV, subject to the following conditions:  
(1) The Company obtains the approval from its shareholders’ meeting to enter into such 

transaction with the required affirmative votes of not less than three-fourths of the total 

votes of the shareholders attending the meeting and are eligible to vote, excluding votes 
of the shareholders having a conflict of interest.13 

(2) The transaction shall be contingent upon the conditions precedent set out in the Sale and 
Purchase Agreement, as described in Part 1, Clause 1.4, of this report.  

 

1.10. Agreements related to the transaction 
Summary of material agreement related to the Asset Disposition is shown in Part 1, Clause 1.4, 

of this report and Clause 1.3.1 of the Information Memorandum on Asset Disposition of the Company 
under Schedule 2 (Enclosure No. 6), which are enclosed with the notification of this shareholder’s 

meeting. 
 

2. Information of Wealth Ventures Company Limited, which is asset to be disposed 

As shown in Attachment 1 of this report  
  

                                                

13 Based on the latest shareholders list (XM) as of October 15, 2021, the shareholder who has conflict of interest in the 

consideration of this Agenda is Mr. Tassapon Bijleveld who holds 10,000,000 shares, representing 0.01% of the Company’s total 
issued and paid-up shares. 
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Part 2: Opinion of the Independent Financial Advisor on Reasonableness of the Asset 

Disposition 

 
 In determining reasonableness of the entering into this transaction, the IFA has taken the 

following key factors into consideration:  

 
1. Objectives and necessity of entering into the transaction 

Under its investment policy, the Company will invest in businesses that are expanded from its 
existing business (by which it will still operate media business) to increase the channel and ability to 

generate income and diversifying investment risks to businesses having growth potential without relying 
primarily on main income generation that based on the capability of the personnel. The Company may 

consider investment in the form of direct subsidiary, indirect subsidiary, associated company or strategic 

partnership. 
In May 2020, the Company decided to invest in hotel business through an acquisition of ordinary 

shares in WV in the amount equivalent to 40% of WV’s registered and paid-up capital together with a 
transfer of right of claim on loan of WV. In this respect, the Company had assessed risks associated 

with such investment under the circumstances where the first wave of the COVID-19 pandemic and its 

impacts were hitting Thailand at that time. The Board of Directors predicted that the hotel, which was 
temporarily closed in April 2020, would be able to resume normal operation by the end of 2020. The 

Company then successfully entered into such transaction on December 29, 2020, which coincided with 
the start of the second wave of the pandemic. 

From the second wave of the COVID-19 pandemic in late 2020 to the third wave that has 
occurred from April 2021 onwards, the number of new infection cases and deaths has continuously 

risen. The number of new cases reached ten thousand for the first time on July 17, 2021, hitting a 

record high of 23,418 cases on August 13, 2021, and remained at the ten thousand level until October 
18, 2021. 

The effort to expedite the vaccination of Thai population in the first half of 2021 was hampered 
by several constraints. It was from June 2021 onwards that the vaccination rate has increased.14 

However, due to the emergence of the coronavirus Delta variant which has reduced the effectiveness 

of all global vaccine brands, the forecast of hotel business trend has been revised accordingly, with a 
recovery to the pre-COVID-19 level expected in 2024.15  

Based on the analysis of the tourism and hotel industry situation and the hotel recovery trend, 
all of which are uncontrollable external factors, the disposition of ordinary shares in WV and transfer of 

right of claim as a creditor of loan owed by WV to the Company is therefore deemed as a suitable option 

in the current situation of the Company. This will help reduce investment in the business that takes a 
longer-than-expected time to recover and will accordingly enable the Company to reinvest such fund in 

other business that gives a faster return, such as security business and/or other relevant business to 
security business, which will further have a positive impact on its future performance. In 2021, the 

Company has expanded its investment to security brokerage business by establishing a subsidiary, 
namely Liberator Co., Ltd., which is currently in the process of applying for Type A Security Business 

License (fully integrated security business license). Besides, the Company has a plan to conduct 

preliminary feasibility study on other relevant businesses to the security business so that it is able to 
expand its operation to other types of security business and/or related businesses in the future. 

 
2. Comparison of advantages and disadvantages of the transaction 

2.1. Advantages and benefits of the transaction 

(1) Risks from investment in hotel business can be mitigated 
At the time of the Company’s decision to invest in the hotel business of WV in May 2020, 

Thailand was still in the early phase of the COVID-19 pandemic, or called the first wave, which could be 
contained to a certain level in May 2020 (the first wave of the pandemic was much less severe than the 

                                                

14 As of October 20, 2021, the number of Thai people completely receiving two doses of COVID-19 vaccines across the country 

made up around 38.18% of the total population (source: Ministry of Public Health’s website, https://ddc.moph.go.th/covid19-
dashboard/). 
15 Source: The article, “A slow recovery in Chinese tourist market... putting pressure on global tourism,” Business Research 

Department, Export-Import Bank of Thailand, June 1, 2021 
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second and third waves which saw a dramatic increase in number of confirmed cases and deaths). As 
such, the Company then predicted that the hotel business would recover in 2021. 

The tourism and hotel industry, the land and air transport business, and almost all types of the 
service business have been severely affected since early 2020 as a consequence of the measures to 

stop the spread of COVID-19 such as the lockdown measure for international travel control adopted by 

various countries, including Thailand, which brought international travels to a halt, the domestic 
lockdown to limit travels within a country, the restrictions on type of business and servicing period. 

These measures, together with the behavioral changes for the new normal, resulted in a historic plunge 
in number of Thai and international travelers by as high as 74% relative to 2019. Overview of Thailand 

is as follows: 
- Number of international tourist arrivals in 2020 shrank by 83.20% from 2019, with number of 

visitors from the major markets such as China, India, South Korea, and Malaysia plummeting 

by 88.60%, 86.90%, 86.20%, and 85.50% respectively. 
- Revenues from international tourists in the first 9 months of 2020 dropped by 76.80% from 

2019, due to a sharp decline in revenues from visitors from such major markets as China, 
India, South Korea, the UK, and Russia of 86.60%, 83.70%, 81.50%, 65.60%, and 41.40% 

respectively. 

- Number of Thai tourists traveling in Thailand in 2020 decreased by 47.60% and revenues 
from Thai tourists traveling in Thailand in 2020 dropped by 55.40% from 2019.  The number 

of Thai tourists and revenues from Thai tourists contracted by almost 100% during April - 
May 2020 as a result of the nationwide lockdown measure and the reduced purchasing power 

amid the economic downturn with continued business shutdowns and layoffs before 
improvement of the situation in June 2020. 

(Source: Krungsri Research, Business/Industry Outlook for 2021 - 2023: Hotel Business, 
February 24, 2021) 

 

The tourism and hotel industry is predicted to begin to pick up around 2024, depending on the 
fastest possible control over the pandemic and the rigid preventive measures to enable the continuation 

of the economic system. Tourism and lifestyles will change towards the ‘new normal’ with the adoption 

of measures to prevent and avert the pandemic risks, including practicing of social distancing, avoidance 
of direct touching, maintaining of good hygiene and safety. Operators in the tourism and hotel industry 

need to adjust themselves to respond to tourists’ changing demand. International tourists, especially 
from such main markets as China and India, are still the key driving force to rejuvenate Thai tourism 

and hotel business. 

The assessment of the COVID-19 impacts on the tourism and hotel industry helps to mitigate 
the following potential risks facing the Company if it continues to invest in WV shares: 

 Mitigation of risk of the hotel failing to reopen as planned, which will directly affect the 

performance of WV which has suffered a successive loss. Given that the COVID-19 pandemic remains 
uncontrollable and/or the travel restriction measures are re-implemented as in the previous period, 

along with additional safety measures such as requirements of COVID-19 testing certificates, full 
vaccination, health insurance, confidence and number of both local and foreign tourists shall be affected, 

resulting in the hotel’s consideration to postpone its reopening from mid-2022 as previously planned. 

 Mitigation of risk of WV’s performance failing to meet the projection after the hotel’s 

reopening. For instance, the occupancy rates of guestrooms, meeting rooms and restaurants are below 
the breakeven point or it may take longer than usual to recover and return to normalcy. If so, WV will 

continue to operate at a loss and have insufficient cash flow to repay loans to the Government Savings 
Bank (“GSB”) and pay loan interest and accrued interest to the Company. Meanwhile, the Company will 

have to record additional allowance for loss from investments and sharing of loss from investments in 

associated company in its consolidated financial statements. 

 Mitigation of risk of WV and the hotel failing to control costs after the reopening according 
to the projection which will lead to several impacts on WV such as WV may need to secure additional 

funding to cover the increased cost or incur a greater loss from operation which will further affect its 
liquidity, debt to equity ratio, and overall operation. 

 Mitigation of risk of WV failing to maintain the financial ratios in line with the financial 

covenants with GSB which specified that the Company shall maintain its debt to equity ratio at a rate 
not exceeding 1.5 times and debt service coverage ratio (DSCR) at the minimum of 1.20 times. In this 

case, if a waiver is not granted by GSB, all shareholders of WV may have to increase its capital in order 
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to maintain those financial ratios. According to the audited financial statements of WV as of December 
31, 2018 - 2020, its debt to equity ratio (D/E ratio) was at 2.26 times, 2.47 times, and 3.95 times, 

respectively while its Debt Service Coverage Ratio (DSCR) was at 0.37 time, 0.71 time, and (0.56) times 
respectively. In the past, WV has consistently received waiver from GSB (without written confirmation), 

therefore, WV is not deemed to be at a breach of the conditions or in default of the loan agreement.   

 Mitigation of risk concerned with additional financial support for WV, including limitation of 

damage from investment in WV shares and damage from failure to receive interest payment and/or 
principal repayment from WV.  In 2022, WV will have to repay the principal amount of approximately 

Baht 86.22 million to GSB. If a waiver of debt repayment is not granted by GSB and/or additional working 
capital loans are not provided by other banks/financial sources, the Company and other shareholders of 

WV may need to provide financial support according to their respective shareholding to help boost 
liquidity for WV and enable the hotel to carry on its business operation.  

 Mitigation of risk involved with the State Railway of Thailand calling for a return of the 

leased area or declining to renew the Land Lease Agreement upon expiration of lease. As set out in the 

Land Lease Agreement with the State Railway of Thailand (“SRT” or “Lessor”), the Lessor is entitled to 
terminate the agreement by notifying the Lessee in writing at least 30 days in advance. If the Lessor 

wishes to use the area or calls for a return of the leased area or declines to renew the agreement upon 
expiration of lease, all constructions and components thereof shall be vested in the Lessor. As such, WV 

risks being called for a return of the leased area at any time throughout the lease period. 

 Mitigation of risk incidental to investment in the business in which the Company does not 

have much expertise and therefore needs to rely on Group A Shareholders of WV. Besides, this is the 
right timing since the Buyer, who is one of Group A Shareholders, desires to make additional investment 

in WV including the transfer of right of claim on loan owed by WV to the Company. 

 Mitigation of risk concerned with WV not yet applying for an amendment to number of 
guestrooms of the hotel to be the same as the number indicated in the Building Construction, 

Modification or Removal Permit (Form Or.1), the Building Construction, Modification or Removal 
Certificate (Form Or.6), and the Hotel License. This is considered an offense under the Building Control 

Act B.E. 2522, punishable by an imprisonment not exceeding 3 months or a fine not exceeding Baht 

60,000, or both, and an additional daily fine not exceeding Baht 10,000 until rectification is made. In 
this respect, the Company may claim damages from Cleveland Universe Ltd., according to the Original 

Share Sale and Purchase Agreement, only for the fine calculated until December 29, 2020. The number 
of rooms under Form Or. 1 and Form Or. 6 and the Hotel License are 174 rooms while the actual rooms 

available for service are 180 rooms.  WV has never been charged for penalty in the past  

Therefore, the entering into this transaction will help to mitigate risks from investment in hotel 
business which has been gravely hit by the COVID-19 situation with adverse impacts on the overall 

purchasing power and the changing tourist behaviors. Moreover, recovery is expected to take longer 
than estimated at the time of making the investment decision, and it may require a large amount of 

working capital. 
 

(2) The Company will instantly receive a full repayment of loan provided to WV and can release 

the loan guarantee for WV. 
By entering into this transaction, including the transfer of right of claim on loan of WV (principal 

plus accrued interest), the Company will receive a full payment of principal and interest in a total amount 
of approximately Baht 142.60 million, comprising of principal amount of Baht 138.45 million and accrued 

interest of approximately Baht 4.15 million (calculated until December 29, 2021, with the actual amount 

received to be calculated up to the date of transfer of right of claim to the Buyer). 
The long-term loan agreement between WV and GSB prescribes some key conditions that are 

binding upon the Company as the creditor and shareholder, as follows:  
(a) Loan from director or shareholder shall be deemed as subordinated debt that shall be repaid 

only after completion of loan repayment to the bank. In this condition, the exception clause, 

‘unless prior consent is given by the bank,’ is not provided. 
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(b) The Company, as the shareholder, must pledge all of its 1,800,000 shares held in WV as 
collateral for loan of WV to GSB16 throughout the period it remains as the shareholder and 

until WV has fully repaid the loan under this agreement. 
(c) WV agrees not to pay dividends or returns to shareholders and not to provide loans to 

directors and affiliated companies, unless consent is given by the bank, throughout the 

agreement period. 
With respect to condition (a), it has been found that, in 2020, WV was granted an extension of 

the long-term loan repayment period for another 2 years (under the relief measures for debtors hit by 
the situation that has impacted Thai economy, implemented in the wake of the COVID-19 pandemic). 

Thus, the next installment of such loan repayment will due in April 2022 and the loan repayment must 
be completed by January 31, 2028. If WV is able to repay the loan according to such amended 

agreement, the Company and other creditors/shareholders will receive the soonest debt repayment in 

2028 or in approximately 6 years and 1 month (from the end of 2021).  
On the contrary, under the hotel’s plan for reopening in mid-2022, it is forecasted that the hotel 

will initially generate insufficient income and cash flow to cover its debt repayment, which will inevitably 
become a burden on the shareholders of WV, unless a waiver is granted by GSB. Currently, WV is in the 

process of applying for a waiver from GSB. 

As for condition (b), if WV fails to repay the debt or acts in breach of the conditions under the 
loan agreement, causing GSB to exercise the right to collateral enforcement, the Company will, in the 

worst case, face an enforced transfer of its 1,800,000 shares in WV to the bank.17 
As regards to condition (c), GSB usually waives this condition for debtors with punctual debt 

repayment/no loan default records and having sufficient cash flow for debt repayment. Thus, it is 
expected that there will be no effect on dividend payment in the future. 

Moreover, WV is required to maintain the D/E ratio at not over 1.5 times and the DSCR at not 

lower than 1.20 times under the financial covenants with GSB. According to its financial statements as 
of December 31, 2020, WV could not meet requirements on such financial ratios. If WV is not granted 

a waiver by GSB, all of its shareholders may have to increase the capital so as to fulfill those financial 
covenants. 

In the past, WV has consistently receive waiver from GSB (without written confirmation), 

therefore, WV is not deemed to be at a breach of the conditions or in default of the loan agreement. Its 
debt to equity ratio as of the end of 2018 – 2019 were at 2.26 times and 2.47 times and its DSCR were 

at 0.37 time and 0.71 time, respectively. 
Therefore, the entering into this transaction will be beneficial to the Company, enabling it to 

immediately receive full interest payment with respect to the accrued interest owed by WV. Moreover, 

the Company will instantly receive principal repayment without having to wait until WV has sufficient 
cash flow available for completion of debt repayment to GSB, which may take approximately at least 6 

years and 1 month (from the end of 2021). The Company’s loan guarantee obligation for WV will be 
released and risk of collateral enforcement by the bank for loan repayment on behalf of WV according 

to the loan agreement will also be mitigated. Besides, risk of WV defaulting on principal and/or interest 
payment to the Company and/or GSB in the future will be mitigated. 

 

(3) The Company will recognize gain from sale of investment in WV in its financial statements. 
The value of shares in WV to be disposed is Baht 432.40 million, whereas the cost of investment 

in WV as of June 30, 2021 in the Company’s separate financial statements under cost method and in 
the consolidated financial statements by equity method is equal to Baht 421.55 million and Baht 404.07 

million, respectively. The Company already recognized a share of loss from investment in associated 

company (equity method) in its comprehensive income statements in the amount of Baht 17.48 million. 
Therefore, by entering into the disposition of shares in WV, the Company will recognize gain 

from sale of investment in associated company (before deduction of related expenses) in its separate 
financial statements and consolidated financial statements of approximately Baht 10.85 million and Baht 

28.33 million respectively (such Baht 28.33 million gain recorded in the consolidated financial statements 

                                                

16 The proportion of the pledge of WV shares held by the Company under the said loan agreement should be 75% of the shares 

held in WV, or equivalent to 1,350,000 shares, which will be consistent with the documents for the EGM No. 1/2020 of the 
Company to approve the investment in shares and right of claim on loan of WV. 
17 In the event that the bank exercises the right to collateral enforcement from the guarantor, the guarantor may, in practice, 

demand the claim from the debtor afterwards. For the Company, the only chance to receive such amount back from WV is when 
WV has sufficient cash flow and assets available. 
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already included a reversal of a share of loss from investment in associated company (equity method) 
of Baht 17.48 million). The Company will not have to pay any corporate income tax for the said sale of 

investment as it can use tax benefits from net loss carried forward for 5 accounting periods. 
 

(4) The Company can reinvest the proceeds received from this transaction in other business 

with stronger potential. 
After completion of this transaction, the Company will receive net cash of approximately Baht 

569.90 million (estimated from the amount received of Baht 575 million less expenses on share transfer 
and other related expenses). Therefore, the Company will have cash flow available for investment in 

other business that has stronger potential, is less affected by the COVID-19 pandemic, and can deliver 
a faster return.  

In April 2021, the Company established an indirect subsidiary, Liberator Co., Ltd., to operate a 

fully integrated securities business and a derivatives brokerage business. It is currently in the process 
of applying for a business license from the SEC. After obtaining the license, Liberator Co., Ltd. plans to 

apply for membership of the SET and Thailand Clearing House Co., Ltd. (“TCH”), which will involve total 
application expenses of approximately Baht 30 million. Moreover, Liberator Co., Ltd. must have 

shareholders’ equity of not less than Baht 500 million (for a general clearing member) as prescribed by 

TCH. The Company plans to meet such fund requirement out of the proceeds from the offering of its 
newly issued ordinary shares through private placement (“PP”), which is also proposed for approval 

from this Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021. Therefore, if the Company is 
unable to raise funds from such offering of PP shares as intended for whatsoever reason, it can instead 

use the cash flow received from this transaction without the need to secure funds from other sources. 
Moreover, the Company can decrease the burden of additional fund raising for future investments by 

way of, for instance, borrowing from financial institutions, issuance of debt instruments or increase of 

registered capital, which will create the effects such as price dilution and control dilution (as the case 
may be) on the shareholders.  

 
2.2. Disadvantages and risks of the transaction 

(1) The Company remains committed to liability in the amount not exceeding the sale and 

purchase price of Baht 575 million as per the conditions in the Sale and Purchase Agreement. 
Under the condition on “Warranty Claim and Limitation of Liability” set out in the Sale and 

Purchase Agreement for this transaction, it is prescribed that “If the Company is in breach of the 
warranty, thereby causing damages to WV, the Buyer is entitled to claim damages from the Company 

in case of a breach of the warranty by the Company, as follows:18  

(a) By October 18, 2025 for tax issues; 
(b) By October 18, 2022 for non-tax issues; and 

(c) The Company shall be responsible for the total liability of not exceeding the total 
consideration for the assets. Total selling price of shares and transfer of right of claim on 

loan and accrued interest shall not exceed Baht 575 million. 
In this regard, the warranty period which shall be specified in the Sale and Purchase Agreement 

between the Buyer and the Company shall not exceed the warranty period as specified in the Original 

Share Sale and Purchase Agreement which specify period of (a) by December 29, 2025 for tax issues 
and (b) by December 29, 2022 for non-tax issues. 

The Company has confirmed that if it faces the damage claim due to a breach of the warranty, 
the Company can make a back-to-back warranty claim for such damage from Cleveland Universe Ltd. 

under the Original Share Sale and Purchase Agreement even after the Asset Disposition is completed 

and the Company is not WV’s shareholder.  When considering the Original Share Sale and Purchase 
Agreement, the condition on back-to-back warranty claim is not terminated upon the Company’s 

disposition of WV shares.19  
Therefore, in entering into this transaction, although the Company will no longer have any 

obligations towards WV and/or GSB (WV’s creditor), the Company will remain committed to the liability 
under the conditions in the Sale and Purchase Agreement for another period of approximately 4 years 

                                                

18 Please refer to additional information in Part 1, Clause 1.4, of this report. 
19 Under the conditions set out in the Original Share Sale and Purchase Agreement, the Company can make a damage claim from 

Cleveland Universe Ltd. in the amount not exceeding Baht 560 million. Thus, the back-to-back warranty does not cover the whole 
amount. If any damage incur, the Company will still be liable for the damage in a maximum amount of Baht 15 million net. 
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in the maximum amount of Baht 575 million. However, the Company can make a back-to-back warranty 
claim in the amount not exceeding Baht 560 million. 

 
(2) The Company may lose the opportunity to receive a return on investment in WV given the 

future situation turns out better than predicted. 

After the COVID-19 situation has improved with adequate access to vaccines and the country’s 
clearer reopening plan, the tourism and hotel industry will likely recover. 

In addition, the hotel may reap the benefit from the land development project in Makkasan 
(Makkasan Hub) initiated by the public sector to become a new landmark of Bangkok that will attract 

businessmen and tourists to use services in the area. The hotel is in close proximity to Makkasan Station, 
which will be the center of the High-Speed Rail Linking 3 airports and connected to the Eastern Economic 

Corridor (EEC) zone. Makkasan Hub will entail (a) Makkasan Station, which is the main station of the 

High-Speed Rail Linking 3 airports and can be connected to the MRT system; (b) a mini-park and railway 
museum on a total area of approximately 200 rai and other commercial zone of approximately 177 rai; 

and (c) Makkasan Complex Project with an area of 140 rai which will be linked to Makkasan Station. The 
project is developed by Asia Erawan Co., Ltd. (a member of Charoen Pokphand Group) under a 50-year 

joint venture agreement to feature a large mixed-use project consisting of office building, shopping mall, 

retail space, hotel, and service apartment to cater for passengers, tourists, and businessmen. 
 Therefore, the Company may lose the opportunity to receive a return on investment should the 

future situation turn out better than predicted. 
 

3. Summary of the IFA’s opinion on reasonableness of the Asset Disposition 
Under its investment policy, the Company will invest in businesses that are expanded from its 

existing business (media) in order to increase the channel and ability to generate income and diversifying 

investment risks to businesses having growth potential without relying primarily on main income 
generation that based on the capability of the personnel. The Company may consider the investment in 

form of direct subsidiary, indirect subsidiary, associated company or strategic partnership. 
In May 2020, the Company decided to invest in hotel business through an acquisition of ordinary 

shares in WV in the amount equivalent to 40% of WV’s registered and paid-up capital together with a 

transfer of right of claim on loan of WV. In this respect, the Company had assessed risks associated 
with such investment under the circumstances where the first wave of the COVID-19 pandemic and its 

impacts were hitting Thailand at that time. The Board of Directors predicted that the hotel, which was 
temporarily closed in April 2020, would be able to resume normal operation by the end of 2020. The 

Company, then, successfully entered into such transaction on December 29, 2020, which coincided with 

the start of the second wave of the pandemic. 
From the second wave of the COVID-19 pandemic in late 2020 to the third wave that has 

occurred from April 2021 onwards, the number of new infection cases and deaths has continuously 
risen. The effort to expedite the vaccination of Thai population in the first half of 2021 was hampered 

by several constraints. It was from June 2021 onwards that the vaccination rate has increased. However, 
due to the emergence of the coronavirus Delta variant which has reduced the effectiveness of all global 

vaccine brands, the forecast of hotel business trend has been revised accordingly, with a recovery to 

the pre-COVID-19 level expected in 2024.  
Based on the analysis of the tourism and hotel industry situation and the hotel recovery trend, 

all of which are uncontrollable external factors, the disposition of ordinary shares in WV and transfer of 
right of claim as a creditor of loan owed by WV is therefore deemed as a suitable option in the current 

situation of the Company. This will help reduce investment in the business that takes a longer-than-

expected time to recover and will accordingly enable the Company to reinvest such fund in other 
business that gives a faster return, which will further have a positive impact on its future performance. 

The Company will obtain benefits from entering into this Asset Disposition as follows:  
(1) The Company can mitigate risk from investment in hotel business which has been gravely hit by 

the COVID-19 situation with adverse impacts on the overall purchasing power and the changing 
tourist behaviors. Moreover, recovery is expected to take longer than estimated at the time of 

making the investment decision, and it may require a large amount of working capital. 

The assessment of the COVID-19 impacts on the tourism and hotel industry helps to mitigate the 
following potential risks facing the Company if it continues to invest in WV shares: 

 Mitigation of risk of the hotel failing to reopen as planned, which will directly affect the 

performance of WV which has suffered a successive loss. 
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 Mitigation of risk of WV’s performance failing to meet the projection after the hotel’s reopening. 

This will lead to WV having insufficient cash flow to repay loans to GSB and pay loan interest 
and accrued interest to the Company. Meanwhile, the Company will have to record additional 

allowance for loss from investments and sharing of loss from investments in associated company 
in its consolidated financial statements. 

 Mitigation of risk of WV and the hotel failing to control costs after the reopening according to 

the projection. 

 Mitigation of risk of WV failing to maintain the financial ratios in line with the financial covenants 
with GSB which specified that the Company shall maintain its debt to equity ratio at a rate not 

exceeding 1.5 times and debt service coverage ratio (DSCR) at the minimum of 1.20 times. In 

this case, if a waiver is not granted by GSB, all shareholders of WV may have to increase its 
capital in order to maintain those financial ratios. According to audited financial statements of 

WV as of December 31, 2020, its debt to equity ratio and DSCR were at 3.95 times and (0.56) 
time, respectively.  In the past, WV has consistently received waiver from GSB (without written 

confirmation), therefore, WV is not deemed to be at a breach of the conditions or in default of 

the loan agreement 

 Mitigation of risk concerned with additional financial support for WV, including limitation of 
damage from investment in WV shares and damage from failure to receive interest payment 

and/or principal repayment from WV.  

 Mitigation of risk involved with the State Railway of Thailand calling for a return of the leased 
area or declining to renew the Land Lease Agreement upon expiration of lease. 

 Mitigation of risk incidental to investment in the business in which the Company does not have 

much expertise. 

 Mitigation of risk concerned with WV not yet applying for an amendment to number of 
guestrooms of the hotel to be the same as the number indicated in the Building Construction, 

Modification or Removal Permit (Form Or.1), the Building Construction, Modification or Removal 

Certificate (Form Or.6), and the Hotel License. 
(2) The Company will instantly receive a full repayment of loan and payment of interest and accrued 

interest from WV and can release the loan guarantee for WV without having to wait until WV has 
sufficient cash flow available for full debt repayment to GSB, which may take approximately at least 

6 years and 1 month (from the end of 2021). The Company’s loan guarantee obligation for WV will 

be released, and risk of collateral enforcement by the bank for loan repayment on behalf of WV 
according to the loan agreement will also be mitigated. Besides, risk of WV defaulting on principal 

and/or interest payment to the Company and/or GSB in the future will be mitigated.  
(3) The Company will recognize gain from sale of investment in WV (before deduction of related 

expenses) in its separate financial statements and consolidated financial statements of 

approximately Baht 10.85 million and Baht 28.33 million respectively (such Baht 28.33 million gain 
recorded in the consolidated financial statements already included a reversal of a share of loss from 

investment in associates (equity method) of Baht 17.48 million). The Company will not have to pay 
any corporate income tax for the said sale of investment as it can use tax benefits from net loss 

carried forward for 5 accounting periods. 
(4) The Company can reinvest the proceeds received from this transaction in other business that has 

stronger potential, is less affected by the COVID-19 pandemic, and can deliver a faster return. 

 
However, entering into the transaction is associated with the disadvantages and risks as follows:  

(1) The Company remains committed to liability in the amount not exceeding the sale and purchase 
price of shares and transfer of right of claim on loan and accrued interest of WV which is at the 

total of Baht 575 million as per the conditions in the Sale and Purchase Agreement (If the Company 

is in breach of the warranty, thereby causing damages to WV, the Buyer is entitled to claim damages 
from the Company (a) within October 18, 2025 for tax issues, (b) within October 18, 2022 for non-

tax issues, and (c) the total liability shall not exceed the total consideration for the assets which 
equal to Baht 575 million).. However, the Company can make a back-to-back warranty claim from 

Cleveland Universe Ltd. (who sold WV shares to the Company in December 2020) in the amount 
not exceeding Baht 560 million. Therefore, the Company will still be liable for the damage in a net 

maximum amount of Baht 15 million.  

The Company confirms that in case the Company is subjected to such claim, it can make a back-
to-back warranty claim from Cleveland Universe Ltd. in accordance with the Original Sale and 
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Purchase Agreement even after the Asset Disposition is completed and the Company is not WV’s 
shareholder.  When considering the Original Share Sale and Purchase Agreement, the condition on 

back-to-back warranty claim is not terminated upon the Company’s disposition of WV shares. 
(2) The Company may lose the opportunity to receive a return on investment in WV if the tourism and 

hotel industry recovers, and may also lose the opportunity to reap the benefit from the full operation 

of the High-Speed Rail Linking Three Airports Project and the Makkasan Complex Project. 
 

After considering objectives and necessities of the transaction as well as advantages, 
disadvantages, benefits, and risks, the Independent Financial Advisor is of the opinion that the Asset 

Disposition will help to mitigate risks from investment in the hotel business, which needs at least 3 years 
to recover and return to the pre-COVID-19 level, as well as mitigate various risks that may arise in the 

future. Moreover, the Company will instantly receive cash flow without having to wait for return from 

dividend and loan repayment from WV and will accordingly be able to expand its investment in other 
businesses that could deliver better and faster returns, thus creating positive impacts on the Company 

and its shareholders in the long term. Therefore, the entering into this Asset Disposition is 
considered reasonable. 
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Part 3: Opinion of the Independent Financial Advisor on the Appropriateness of Price of 

Asset Disposition  

 
The Board of Directors’ Meeting No. 11/2021 of News Network Corporation PCL. (the “Company" 

or "NEWS"), held on September 30, 2021, resolved to propose to the Extraordinary General Meeting of 

Shareholders No. 1/2021, to consider and approve the disposition of all ordinary shares of Wealth 
Ventures Co., Ltd. (“WV”) and the transfer of right of claim on loan and accrued interest owed by WV 

to the Company (collectively referred to as the “Outstanding Debts”), at a total value of approximately 
Baht 575.00 million to Mr. Tassapon Bijleveld ("the Buyer"), who is WV’s major shareholder and is not 

a connected person of the Company.  
Details of the assets to be sold by the Company to the Buyer are as follows: 

 

Ordinary shares of WV,  which operates a 4-star hotel with 180 guestrooms under the name 
“Mercure Bangkok Makkasan Hotel” (or “the Hotel”), in a total amount of 1,800,000 shares with par 

value of Baht 100 per share, representing 40% of WV’s registered and paid-up capital, at a price of Baht 
240.22 per share or equivalent to total value of Baht 432,395,882.30.  

 

Right of claim on loan of WV, the Company will transfer the right of claim as a creditor of loan 
owed by WV, including accrued interest as of the Completion Date, at a total sale value of approximately 

Baht 142,604,117.70, consisting of (1) right of claim on loan of Baht 138,450,599.71 and (2) accrued 
interest of approximately Baht 4,153,517.99, calculated for the period from December 29, 2020 

(Assignment Date) to December 29, 2021 (expected Completion Date). 
 

The IFA has determined fair value of WV’s ordinary shares to be disposed using 6 valuation 

approaches as follows: 
1) Book Value Approach 

2) Adjusted Book Value Approach 
3) Market Value Approach 

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

5) Price to Earnings Ratio Approach (P/E Ratio) 
6) Discounted Cash Flow Approach 

 However, the IFA was unable to determine ordinary shares of WV by the Market Value Approach 
because it is not listed on the SET or any other secondary market, hence, there is no reference market 

value available. Therefore, only the rest 5 approaches are employed in valuation of the ordinary shares 

of WV. 
 The IFA has identified appropriateness of price of the ordinary shares of WV and the Outstanding 

Debts based on a study of information and documents obtained from WV including publicly available 
information such as annual registration statement (Form 56-1), the financial statements audited or 

reviewed by a certified public accountant, internal financial statements, the property appraisal reports 
prepared by an Independent Property Appraiser, land lease agreement, hotel management contract, 

information disclosed on website of the SET (www.set.or.th) and the Office of the Securities and 

Exchange Commission (www.sec.or.th), and financial information from other websites. The IFA’s opinion 
expressed herein is under the assumption that the aforementioned information and documents are 

complete and correct, and is based on the circumstances and information perceivable as of the date of 
preparing this report. If there is any change or incident arising in the future, it may have material impacts 

on the business operation, the financial projection of WV, the appraisal and analysis conducted by the 

IFA, and the shareholders’ decision regarding the entry into this transaction.  
 

 After considering all relevant information and documents, the IFA would like to render our 
opinion on appropriateness of price of the ordinary shares of WV and the Outstanding Debts as follows: 
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1. Book Value Approach 

The share valuation by this approach demonstrates book value of the ordinary shares of WV at 

a certain point in time. The valuation is based on book value of WV derived from its latest financial 
statements as of June 30, 2021, which were its internal financial statements prepared by the 

management of WV. The calculation of book value of WV shares according to such financial statements 

is as shown below: 
Book Value of WV (Unit: Baht million) 

Issued and paid-up capital 450.00 
Retained loss (348.29) 

Total shareholders’ equity 101.71 

Total no. of paid-up shares as of June 30, 2021 (shares) 4,500,0001/ 

Book value per share (Baht/share) 22.60 

Remark: 1/ Par value of Baht 100.00 per share. 

 

 Under this approach, value of ordinary shares of WV is at Baht 22.60 per share, or equivalent 

to the firm value of Baht 101.71 million. 
However, the Book Value Approach reflects operating results and status of WV at a given period 

based on its past performance, without taking into account its real asset value and future profitability, 
as well as the overall economic and industry outlook. Therefore, this approach cannot reflect the intrinsic 

value of WV shares. 
 

2. Adjusted Book Value Approach 

 Under this approach, WV’s shares value is derived from deducting total assets by total liabilities, 
commitments and contingent liabilities as shown on the latest financial statements as at June 30, 2021, 

which were its internal financial statements prepared by WV’s management, and adjusted by 
transactions arising after the financial statement date or transactions that will more accurately reflect 

actual value such as unrealized gain or loss from assets revaluation, tax losses carried forward, 

contingent liabilities, incidents taking place after the date of the financial statements. 
In deriving WV’s shares value based on this approach, the IFA used the book value as shown 

on the latest financial statements as of June 30, 2021 and considered the significant adjustments as 
follows: 

 

2.1 Gains (losses) on assets revaluation  
 The Company appointed Threetree Appraisal Co., Ltd. (“the Independent Property Appraiser”), 

an independent property appraiser approved by the SEC, to appraise assets used for business operation 
of Mercure Bangkok Makkasan Hotel. The Independent Property Appraiser conducted the asset appraisal 

on September 21, 2021 to determine a fair market value of the assets according to the appraisal report 
dated September 29, 2021 (No. TT-2021-09-015-TT-HO-OTR) for public purposes. Details of the 

appraisal are as follows: 

 
2.1.1 Details of the assets 

 The assets include land leasehold right, building and improvements, machinery and equipment, 
and furniture and fixtures used in business operation of Mercure Bangkok Makkasan Hotel, which is 

located on 1599 Phetchaburi Road, Makkasan Sub-district, Ratchathewi District, Bangkok. 

 Mercure Bangkok Makkasan Hotel is a 4-star to 4-star plus hotel. The Hotel’s building is a 25-
storey building located on land under leasehold right from the State Railway of Thailand (“SRT”)  with 

a total land area of 1-1-40.3 rai.  
 Details of the appraised assets are as follows: 
 

 Land leasehold right  
 Based on the Land Lease Agreement for Procurement of Benefits at Makkasan Station with the 

State Railway of Thailand, Contract No. 907538126 dated February 4, 2011, and the 1st Addendum and 
the 2nd Addendum, the land area is totaling 1-1-40.3 rai (land title deed No. 1204, land No. 280, survey 

page No. 669) with the lease period of 28 years from February 1, 2017 – January 31, 2045.  
 

 Building and improvement 

 A 25-storey hotel building with roof-deck with a total usable area of approximately 17,293 

square meters, comprised of guest rooms on the 10th – 25th floor and 4 storey of parking area. The 
building was approximately 5 years old in new and modern condition.  
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 Summary of usable areas of the buildings are as follows: 
No. Details Area (sq.m.) 

1 Building areas 17,293.00 

2 Drainage system areas 138.00 

3 Reinforce concrete road areas 633.00 

4 Fence areas 180.50 

 

 Building systems 

 Comprised of electricity system, water supply system, sanitation system, air condition system, 

fire protection system, telephone system, CCTV system, elevator system, internet system and other 
required systems.  
 

2.1.2  Appraisal by the Independent Property Appraiser 

 The Independent Property Appraiser employed the Income Method of Valuation using the 
Discounted Cash Flow Technique to appraise market value for the existing use of the property, and used 

the Cost Method as a secondary assessment method for reaffirmation or verification of the result from 

the primary assessment method.   
 

2.1.2.1 Income Method of Valuation – Discounted Cash Flow Technique 
Under this approach, cash inflows from room revenue, food and beverage revenue and other 

revenues are estimated and deducted with vacancy rate and cash outflows such as cost of food and 
beverage, operating and management expenses, and fixed costs in order to derive the net cash flows 

from operation in the future. Then, such cash flows are discounted to its present value with a discount 

rate, resulting in net present value (NPV) or present market value of the property.  
Summary of assumptions of the Independent Property Appraiser are as follows:  

 Items Amount 

1 No. of room 174 rooms1/  
2 Room revenues 

 Average room rate3/ 
 

65% of total revenue2/ 
Year 2022: Baht 2,700 per room (From July 1, 2022) 
Year 2023 – 2045: increase by 5% p.a. 

  Occupancy rate4/ Year 2022: 40% 
Year 2023: 50% 
Year 2024 – 2025: 60% 
Year 2026 – 2027: 65% 
Year 2028 – 2031: 70% 
Year 2032 – 2035: 75% 
Year 2036 – 2039: 80% 
Year 2040 – 2043: 85% 
Year 2044 – 2045: 80% 

3 Food and beverage revenues2/ 30% of total revenues 

4 Other department revenues2/ 5% of total revenues 

5 Rental fees  Rental fees based on the Land Lease Agreement with SRT 

6 Cost of rooms2/ 8% of room revenues 

7 Cost of food and beverage2/ 50% of food and beverage revenues 

8 Cost of other departments2/ 30% of other department revenues 

9 Operating and management expenses2/ 
 Operating and management expenses 

 
October 2021 – June 2022: Baht 1.00 million per month 
July 2022 onwards: Baht 2.00 million per month or an annualized of 
Baht 24.00 million, and increased by 3.00% p.a.  

  Advertisement and sale promotion Approximately 2% of total revenues 

  Replacement and improvement expenses Approximately 2% of total revenues 

  Energy/utility costs October 2021 – June 2022: Baht 0.50 million per month 
July 2022 onwards: Approximately 6% of total revenues 

  Other expenses October 2021 – June 2022: Baht 0.02 million per month 
July 2022 onwards: Approximately 3% of total revenues 

10 Other expenses2/ 
 Base Management Fee 

 
Approximately 2% – 2.5% of total revenues 

  Incentive Fee  Approximately 6% of operating revenue 

  Reserve for future improvement Approximately 4% of total revenues 

  Insurance premium Approximately 0.2% of total revenues 

  Land and building tax based on the new Act. Approximately 0.3% – 0.5% of the official assessed price of the land 
and building 

11 Projection period 23 years and 4 months (October 1, 2021 – January 31, 2045)  

12 Terminal value 0 

13 Discounted rate4/ 8.00% p.a. 

14 Present value of cash flow Baht 1,234,301,000  
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Source: Property appraisal report prepared by Threetree Appraisal Co., Ltd. No. TT-2021-09-015-TT-HO-OTR dated September 29, 2021 
Remark: 
1/  Based on the Hotel License. 
2/ The Independent Property Appraiser assumed revenue and expense structures of the Hotel using information obtained from 

WV and comparison with market information of hotels in the same or similar rank. 
3/ Average room rate is based on the Hotel’s quotation and adjusted with a discount for each group of customers. In addition, 

the Independent Property Appraiser considers the market price of  hotels in the same or similar ranks in nearby areas.  
4/ In general, discount rate for appraisal of assets used for hotel business under long-term lease agreement is in the range of 

7.00% - 10.00% p.a. depending on location, sale and profit capability, risk free rate, and remaining lease terms. For this 
appraisal, the Independent Property Appraiser applied 8.00% p.a. discount rate based on internal rate of return for similar 
business in the same rank, government bond yield and business risk, and the minimum loan rate of 4 leading commercial 
banks. 

 

 The IFA agrees with the Independent Property Appraiser that the Income Approach is an 
appropriate method to evaluate value of Mercure Bangkok Makkasan Hotel as the asset is the investment 

property. Therefore, in evaluation of such assets, future cash flow generating capability should be 

considered. In addition, the IFA studied assumptions used by  the Independent Property Appraiser and 
viewed that such assumptions were reasonable under the Independent Property Appraiser’s 

presumptions. The main differences of the assumptions used by the Independent Property Appraiser 
and the IFA were average room rates and occupancy rates. However, the revenue per available room 

under the Independent Property Appraiser’s assumption was not much different from that of the IFA. 
Total value of the Mercure Bangkok Makkasan Hotel as determined by the Independent Property 

Appraiser, as per the property appraisal report No. TT-2021-09-015-TT-HO-OTR dated September 29, 

2021, based on the Income Approach is equal to Baht 1,234.30 million. 
 

2.1.2.2 Cost Approach 

 Land leasehold right 
The Independent Property Appraiser applied the Market Comparison Approach for the 

evaluation of freehold land to arrive the market value of land rental fee. Then, compare the market price 

of land rental fees with the rental fees based on the Land Lease Agreement with the SRT to calculate 
the present value of leasehold right (gain from rental fees) for the remaining period of the Land Lease 

Agreement for a period of 23.33 years.  
The Independent Property Appraiser employed the Market Comparison Approach to determine 

fair market value of such land by selecting market data on comparable land. Then, value of land was 

determined by taking into consideration various factors such as size and shape of land, characteristics, 
location, environment, and legal limitations. The market value of freehold land is equal to Baht 0.75 

million per sq.wah, or equivalent to total market value of land with total area of 1-1-40.3 rai (540.3 
sq.wah) of Baht 405.23 million, which is equivalent to the market rental fee of Baht 12,156.75 per rai.  

Then, the Independent Property Appraiser compared gains from the market rental fees and the 
annual rental fees based on the Land Lease Agreement with SRT for the remaining lease term and 

discounted by 8.00% p.a., resulting in present value of the leasehold right for the 23.33-year period 

amounting to Baht 160.75 million.  
 

 Building and improvements 

Under the Cost Approach, the Independent Property Appraiser determined the replacement cost 
new, deducted by costs of physical deterioration, functional obsolescence, and external or economic 

obsolescence. Details of the appraisal are as tabulated below: 
 Details Usable 

Area 
(sq.m.) 

Useful 

Life 
(years) 

Replacement Cost New1/2/ Depreciat

ion 
(%) 

Net 

Replacement 
Cost 

(Baht mn.) 

Unit Cost  
(Baht) 

Total 
(Baht mn.) 

1 A 25-storey hotel building with 
roof-deck 

      

 - Building areas 
- Elevators 

- Elevators for parking areas 
- Drainage system 
- Reinforce concrete road 

- Fence  

17,293.00 
3.00 

2.00 
138.00 
633.00 

180.50 

5.00 
5.00 

5.00 
5.00 
5.00 

5.00 

60,000 
2,000,000 

1,000,000 
1,000 
1,500 

2,500 

1,037.58 
6.00 

2.00 
0.14 
0.95 

0.45 

5.00% 
5.00% 

5.00% 
5.00% 
5.00% 

5.00% 

985.70 
5.70 

1.90 
0.13 
0.90 

0.43 

 Total building and improvements    1,047.12  994.76 

Source: Property appraisal report prepared by Threetree Appraisal Co., Ltd. No. TT-2021-09-015-TT-HO-OTR dated September 29, 2021 
Remark: 1/ Based on the standard building construction cost per unit announced by the Valuers Association of Thailand and the 

construction cost of WV.  
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 2/ Above construction costs are assumed for 4-star hotel to 4-star plus hotel based on standard of Mercure hotel brand. 
The construction costs included building structure, interior work, building system, built-in works, furniture, electrical 
appliances  and other facilities. 

 

 Under the Cost Approach, the appraised value of building and improvements is equal to Baht 
994.76 million.  

 The total value of leasehold right of land and building and improvements is at Baht 1,155.51 
million. However, the Independent Property Appraiser applied the Cost Method as a verification method 

and used the Income Approach as a primary assessment approach.  

 
Summary of comparison between appraised value and book value of fixed assets of WV is as 

follows: 
(Unit: Baht million) 

WV’s Assets Book Value as of 
June 30, 2021 

Appraised Value as of 
September 29, 20212/ 

Gain (loss) from the 
Asset Appraisal 

 (1) (2) (2) – (1) 

Mercure Bangkok Makkasan Hotel    

Leasehold right of land 6.30   
Building and improvement 579.84   
Landscape work 0.42    
Acoustic and audiovisual system 0.76    
IT and internet system 0.23    
Elevators 8.73    
Hotel furniture and fixtures 71.99    
Tools and equipment for hotel operation 5.84    

Total value of appraised assets 674.12 1,234.30 566.02 
Computer and IT equipment 2.37    
Office tools 0.41    
Office equipment 0.10    
Vehicles 0.49    

Total PP&E and leasehold right of 
land 

677.48   

Deduct: Deferred tax liabilities1/   (113.20) 

Adjustment of Shareholders’ equity   452.82 

Remark: 1/ Deferred tax liabilities were estimated at 20% of the difference between appraised value and book value of assets. 
 2/ Property appraisal report prepared by Threetree Appraisal Co., Ltd. No. TT-2021-09-015-TT-HO-OTR dated 

September 29, 2021 
 

Thus, the IFA has adjusted shareholders’ equity of WV upward by the difference between 
appraised value and book value of assets of Baht 452.82 million. 
 

2.2 Tax loss carried forward 

 WV incurred accumulated tax losses arising from losses from operation in 2016 - 2020. Such 
accumulated tax losses can be carried forward in order to reduce corporate income tax until 2025, as 

follows: 
Tax Year Carried Forward Until Accumulated Tax Losses (Baht million) 

2016 2021 29.45 

2017 2022 58.28 

2018 2023 37.72 

2019 2024 35.46 

2020 2025 83.57 

Total tax loss carried forward 244.48 

Tax shield from tax loss carried forward1/ 48.90 

Remark: 1/ Corporate income tax rate of 20%. 

 

 WV recorded accumulated tax losses amounting to Baht 244.48 million, which can be claimed 
to reduce corporate income tax in the amount not exceeding Baht 48.90 million. Such tax loss carried 

forward will gradually expire by 2025. However, based on the financial projection, the IFA expects 
utilization of tax loss carried forward will be limited at approximately Baht 1.20 million or equivalent to 

tax shield of only Baht 0.24 million. (Please refer to details in Part 3, Clause 5 of this report) 
Therefore, the IFA made no adjustment on book value of WV from tax loss carried forward. 
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 Summary of WV’s book value adjustments 
Taking into account the aforementioned factors, the IFA has determined value of WV shares 

under the Adjusted Book Value Approach as follows: 
WV (Unit: Baht million) 

Total shareholders’ equity as at June 30, 2021 101.71 

Adjustments  
Surplus (Discount) on asset revaluation 452.822/ 
Tax shield from tax loss carried forward -3/ 

Net adjusted shareholders’ equity 554.53 

Number of paid-up shares as of June 30, 2021 (shares) 4,500,000.001/ 

Adjusted book value per share (Baht/share) 123.23 

Remark: 1/ Par value of Baht 100.00 per share. 
 2/ Please refer to details in Part 3, Clause 2.1, of this report. 
 3/ Please refer to details in Part 3, Clause 2.2, of this report. 

 
 Under this approach, value of the ordinary shares of WV is at Baht 123.23 per share, or 

equivalent to the firm value of Baht 554.53 million.  
The Adjusted Book Value Approach, under which adjustments are made to certain accounting 

items, reflect current market value of WV’s assets better than the Book Value Approach. This approach 

reflects market value of assets, tax saving from losses carried forward, and events after the financial 
statement date. In this case, the Adjusted Book Value Approach reflects market value of assets appraised 

by the Independent Property Appraiser that is determined under the Income Approach, which can reflect 
the future profitability of WV. In addition, market value of the appraised assets using the Income 

Approach is close to the fundamental value of assets derived from the Cost Approach. 

 

3. Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio 

 In this approach, CapAd evaluated WV’s ordinary shares by using book value per share of WV 
as shown in the latest financial statements as of June 30, 2021, which were internal financial statements 

prepared by the managements of WV, of Baht 22.60 per share, and multiplied by a median of the P/BV 
ratio of 12 listed companies on the SET in Tourism & Leisure Sector and a listed company on the SET in 

Food and Beverage Sector (hereinafter referred to as “Peer Group”), which, similar to WV, generate 

income primarily from hotel business. The calculation is based on the historical data up to October 5, 
2021. The details can be summarized as follows: 

 
Name Symbol Type of business 

1. Asia Hotel PCL. ASIA Operate 2 groups of business, which are hotel and restaurant business 
and real estate development business (rental of commercial area) 

2. Central Plaza Hotel PCL. CENTEL Operate 2 groups of business, which are (1) hotel business in Thailand 
and international counties under its brand Centara Hotel and Resort and 
hotel management business under hotel management contract, and (2) 
fast food business in Thailand under its brand, namely the Terrance, 
Mister Donut, Auntie Anne’s, KFC, Pepper Lunch, Cold Stone, 
Yashinoya, Ottoya, Tenya, Katsuya, and Chabuton, which have 
branches all over Thailand  

3. Dusit Thani PCL. DUSIT Hotel business and hotel management business 

4. The Erawan Group PCL.  ERW Invest and develop hotel properties strategically located to match 
travelers' different demand with other businesses such as property 
rental and building management 

5. Grande Asset Hotels and Property 
PCL. 

GRAND Engage in hotel business, rent out shopping plaza and property 
development. Currently, GRAND operates 5 hotels, namely, Westin 
Grande Sukhumvit, Sheraton Hua Hin Resort and Spa, Sheraton Hua 
Hin Pranburi Villa, Royal Orchid Sheraton, and Hyatt Regency Bangkok 
Sukhumvit, and 4 property development projects, namely, Hyde 
Sukhumvit 11 Condominium Project, Hyde Sukhumvit 13 Condominium 
Project, Hua Hin Blue Lagoon Resort Project, and The Trendy 
Condominium Project.  

6. Laguna Resorts & Hotels PCL. LRH Major businesses of the Company and its subsidiaries are hotel business 
and property development. The subsidiaries also engage in operating a 
golf club, sales of merchandise, office rental, and sales of holiday club 
memberships. 

7. The Mandarin Hotel PCL. MANRIN Operate hotel business to provide accommodation, food and drink, 
catering, and other related services 

8. Minor International PCL. MINT Operate food and beverages business, hotel business and other 
business relating to hotel business, including residential development, 
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Name Symbol Type of business 

point-based vacation club business, and plaza and entertainment 
business, together with retail trading business. 
In 2019, MINT’s revenue from hotel business accounted for 70.85% of 
its total revenue and revenue from F&B accounted for 17.56% of its 
total revenue.  

9. OHTL PCL. OHTL The Company and its subsidiaries operate hotel and restaurant 
business. 

10. Royal Orchid Hotel (Thailand) 
PCL.  

ROH Engage in the hotel operations, food & beverage business and also 
provides related services to facilitate its customer under management 
of Marriott International, Inc., the hotel chain from USA 

11. Shangri-la Hotel PCL. SHANG Operate hotel business which provide accommodation, food and 
beverage services, and other services relating to hotel business such as 
conference room, banquet hall, business center, and health center, and 
investment holding business. 

12. S Hotels and Resorts PCL. SHR A holding company that engages in the management of hotels and 
resorts and investments in international hotel companies. 

13. Veranda Resort PCL. VRANDA The Company Group operates hotel and real estate development. There 
are 6 hotels under the Group, namely Veranda Resort Hua Hin, Veranda 
High Resort Chiang Mai, So Sofitel Bangkok, Veranda Resort Pattaya, 
Rocky's Boutique Resort, and VERSO Hua Hin. Moreover, the Group has 
3 residential projects, namely Veranda High Residence Chiang Mai, 
Veranda Residence Pattaya, and Veranda Residence Hua Hin. 

Source: www.set.or.th 

 

Financial Information of the Peer Group 
(Unit: Baht million) 

Company Market Cap as of 
October 5, 2021 

Total Assets 
as of June 30, 

2021 

Total Revenues of 
the Previous 4 

Quarters 

Net Profit (Loss) 
of the Previous 4 

Quarters 

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

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

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

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

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

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

7. MANRIN  672.64  844.10  58.02  (76.06) 

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

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

10. ROH  2,789.06  792.86  89.60  (208.27) 

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

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

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

WV n.a. 750.80 1.29 (92.08) 

Source: SETSMART  

 

Summary of WV share valuation  
WV Historical Average of P/BV Ratio (times) 

 
7 

days 
15 

days 
30 

days 
60 

days 
90 

days 
120 
days 

180 
days 

360 
days 

1. ASIA 0.37 0.37 0.36 0.35 0.35 0.35 0.34 0.30 

2. CENTEL 2.54 2.53 2.45 3.12 3.71 3.88 3.85 3.17 

3. DUSIT 2.16 2.12 2.02 1.94 1.88 1.89 1.89 1.68 

4. ERW 2.04 2.03 2.00 2.72 3.20 3.21 2.98 2.30 

5. GRAND 0.79 0.81 0.80 0.76 0.75 0.73 0.71 0.64 

6. LRH 0.51 0.51 0.52 0.51 0.51 0.51 0.49 0.47 

7. MANRIN 1.67 1.68 1.66 1.59 1.57 1.57 1.56 1.44 

8. MINT 2.96 2.98 2.98 2.78 2.76 2.67 2.49 1.99 

9. OHTL 2.82 2.82 2.83 2.72 2.68 2.61 2.51 10.87 

10. ROH 5.19 5.23 5.19 5.01 4.98 4.88 4.80 4.42 

11. SHANG 0.93 0.93 0.94 0.94 0.95 0.94 0.92 0.90 

12. SHR 0.80 0.81 0.80 0.77 0.77 0.75 0.71 0.56 

13. VRANDA 1.06 1.07 1.05 1.01 1.02 1.02 1.00 0.94 

Median of 13 companies 1.67 1.68 1.66 1.59 1.57 1.57 1.56 1.44 

Firm value of WV (Baht million) 169.85 170.40 169.11 161.60 159.46 159.95 158.53 146.35 

Share value of WV 
(Baht/share) 

37.75 37.87 37.58 35.91 35.43 35.55 35.23 32.52 

Source: SETSMART 

http://www.set.or.th/
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WV’s share value based on this approach is equal to Baht 32.52 – 37.87 per share, or 
equivalent to firm value of Baht 146.35 – 170.40 million. 

The Price to Book Value Ratio Approach estimates value of WV shares using past financial figures 
to compare with P/BV ratios of 12 listed companies on the SET. However, most of the comparable listed 

companies have larger asset sizes than WV. There are only 2 comparable listed companies having similar 

asset sizes to WV, namely The Mandarin Hotel PCL. (MANRIN) and Royal Orchid Hotel (Thailand) PCL. 
(ROH). Nevertheless, only 2 comparable listed companies may not be sufficient to represent the ratio 

of hotel industry in a whole. Thus, the reference ratios of the comparable listed companies may not be 
an appropriate benchmark for determination of fair value of WV shares.  Besides, book value represents 

past operating performance which may not reflect future profitability of WV.  Therefore, share valuation 
under this approach might not reflect an appropriate value of WV shares. 

 

4. Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio 

 Under this approach,  the IFA evaluated share value of WV by using earnings per share of WV 

as shown on the latest financial statements for the last 12-month period ended June 30, 2021, which 
were internal financial statements prepared by the managements of WV, and multiplied by a median of 

P/E ratio of 12 listed companies on the SET in Tourism & Leisure Sector and a listed company on the 

SET in Food and Beverage Sector, which, similar to WV, generate income primarily from hotel business. 
The calculation is based on the historical data up to October 5, 2021. 

However, the IFA was unable to calculate P/E ratios of Peer Group as every company has 
operating losses including WV in the past 12-month period as well as the Company. 

 

5. Discounted Cash Flow Approach 

 This approach takes into account WV’s future operating performance by deriving present value 

of future cash flow streams using an appropriate discount rate.  
The IFA calculated the Weighted Average Cost of Capital (WACC) to be used as the discount 

rate and constructed a financial projection of WV for a period of 23 years and 7 months (July 1, 2021 – 
January 31, 2045) to match the term of the Land Lease Agreement  with SRT. The IFA constructed 

financial forecast based on information and assumptions obtained from WV and from interviews with 

the management and relevant staffs and under the assumption that  there is no material change affected 
WV’s business operation and under the current economic condition and circumstances as well as no 

significant impacts from new rounds of COVID-19 outbreak over the expectation of the management, 
including no change in the opening schedule of the high speed rail connecting 3 airports from the current 

plan. The objective of the financial projection is to evaluate fair value of WV’s ordinary shares. If there 

is any material change in the overall economic condition and other internal and external factors that 
affect WV’s business operation from the assumptions used herein, fair value derived from this approach 

may change accordingly. 
 

 Business of WV 
 WV operates Mercure Bangkok Makkasan Hotel (“Mercure Bangkok Makkasan Hotel” or “the 

Hotel”), which is a 4-star hotel with 25 floors and a total usable area of approximately 17,293 square 

meters, located at Kamphaeng Phet 7 Road, Makkasan Sub-district, Ratchathewi District, Bangkok. The 
Hotel offers a total of 180 guestrooms and 3 meeting rooms to cater for business meetings and other 

activities. Other hotel facilities include 3 restaurants: (1) The Station, serving all-day dining; (2) M Wine 
Lounge; and (3) The Pool Bar. 

 Mercure Bangkok Makkasan Hotel is a member of Accor Group under the Hotel Management 

Contract with an initial term of 20 years and renewable term of 10 years by mutual agreement. The 
Hotel has been opened for services since April 2017. Due to the COVID-19 pandemic in Thailand and 

the closure of airports and borders causing significant decline in number of tourists arriving Thailand, 
Mercure Bangkok Makkasan Hotel has temporary closed since April 2020. However, the management 

expects the re-opening of the Hotel in the Q3/2022. 
 

 International Tourist Arrivals to Thailand  

 Number of international tourist arrivals to Thailand in 2020 was totaling 6.70 million, decreased 
from 39.92 million tourists in 2019 or decreased by 83.21% from 2019 due to the COVID-19 pandemic. 

In January – August 2021, number of international tourist arrivals dropped to only 0.07 million.  
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 From 2015 to 2019, international and domestic tourism continued to grow and lifted the national 
occupancy rate to an average of 68.8%, which is considered satisfactory by hoteliers.20  

In 2019, international tourist arrivals increased by 4.6%, adding to the 7.3% rise in 2018, taking 
number of international tourist arrivals to a historical high of 39.9 million. This had lifted occupancy rate 

to 71.4%, another record for Thailand due to (1) the increase in direct and charter flights to Thailand 

and the expansion of services offered by low-cost airlines and (2) official support for the tourism sector 
such as waiving fees for Visa On Arrival (VOA) for arrivals from 21 countries.  

 In 2019, the domestic tourism segment remained at similar level to that of 2018 with 166 million 
domestic trips in the year. The muted growth can be explained by an increasing number of Thai 

outbound tourists, which recorded a new high of 10.4 million (increased by 4.8% from 2018) because 
of the strong Baht currency and tourism promotions by various foreign governments (e.g. Japan and 

Vietnam) to attract Thai tourists. 

In 2020, hotel and tourism industries worldwide suddenly had to endure the unprecedented and 
immediate disruption by the COVID-19 pandemic. To keep the pandemic under control, governments 

imposed strict lockdowns that severely restricted international travel. Global travel crashed by a record-
breaking rate of 74% from 2019 level. The hardest-hit were the Asia-Pacific region (-84%), with severe 

drops in arrivals in Singapore (-85.1%), Thailand (-83.2%), South Korea (-85.6%) and Japan (almost -

90%). 
 

Figure 1: Thailand Tourism Statistics 

 
Source: Ministry of Tourism & Sports  
Remark: 1/ % growth of number of international tourist arrivals to Thailand during January – August 2021 comparing to those 

of the same period of 2020.  
 2/ Major events affecting Thailand’s tourism   
  2016: Around end of the year 2016, there was the government’s effort to stop zero-dollar tours from China 
  2018 – 2019: Phoenix tour boat capsized in Phuket resulting in declining number of Chinese tourists until November 

2018 
  The offering of a Visa on Arrival fee exemption for 20 countries and 1 economic zone (including China and India) 

effective from November 15, 2018 – April 30, 2019, May 1, 2019 – October 31, 2019 and extended to April 30, 
2020. 

 

Currently, the global COVID-19 situation remains critical and many countries (including 
Thailand) have experienced new outbreaks. The number of new cases continues to rise steadily and 

experts predict foreign tourist arrivals to Thailand will only recover to pre-pandemic level in 2024 due 
to (1) the uncertainty over the rollout of vaccination programs and efficacy of the different vaccines; (2) 

the World Health Organization’s (WHO)’s estimation that herd immunity will require 65-70% of the 

                                                

20 Interviews with hoteliers and an evaluation of data by the Bank of Thailand indicates that an occupancy rate of 65% - 70% is 

considered satisfactory by operators. 
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population to be vaccinated, and despite the commencement of vaccination programs in many countries, 
it will require large investment in time and money to achieve such target; and (3) the prediction by the 

University of California that tourist confidence in international travel will only recover 3-6 months after 
the pandemic is over. Besides, international travel remains a luxury and given the pressure on consumer 

purchasing power over the past year, demand will slowly recover.  

Source: Hotel Industry Outlook 2021 – 2023, published in February 2021 by Krungsri Research, Bank of 
Ayudhya PCL.  
 

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

 
Source: Hotel Industry Outlook 2021 – 2023, published in February 2021 by Krungsri Research, Bank of Ayudhya PCL. 
 

 However, in September 2021, Krungsri Research expects that the recovering of international 
tourist arrivals to Thailand to pre-pandemic level may take years or around 2025. (Source: Weekly 
Economic Review dated September 21, 2021, by Krungsri Research) 
 In addition, Kasikorn Research Center views that Thailand’s reopening for international tourists 
without quarantine requirement from September 1, 2021 will help increase the number of international 

tourist arrivals to Thailand by roughly 64% during the final 2 month of 2021, when compared to the 
case of no such policy at all. As a result, the number of international tourists in Thailand may increase 

to approximately 180,000 (from prior estimate of 150,000) in 2021, helping to generate tourism revenue 
of at least Baht 13.5 billion. (Source: Current Issue No. 3279 dated October 15 2021, by Kasikorn 
Research Center)  
 
 Industry outlook 2021 

 Hotel business will continue to face a severely depressed market in 2021 but the industry will 
start to recover in 2022 and 2023, though it could take at least 4 years for tourist arrivals to return to 

pre-COVID level of 38 - 40 million. Domestic tourism should recover more rapidly partly thanks to 

ongoing government stimulus measures, but the slow recovery in tourist numbers and large operators’ 
ongoing investment plans (albeit they might be delayed) will weigh on occupancy rates, which are 

expected to be at an average of 40% in 2021, 50 - 53% in 2022, and 60 - 63% in 2023, respectively.
 Foreign tourists arrivals should increase steadily with the expansion of the Special Tourist Visa 

(STV) scheme and the possibility that Thailand will sign quarantine-free travel bubble programs with 

several countries. By the second half of 2021, the accelerating vaccination programs worldwide will also 
help to boost international tourist arrivals. Krungsri Research forecasts only 4.0 million international 

tourists arriving in Thailand in 2021, but the number will rise to 11.4 million in 2022 and to 26.4 million 
in 2023 due to the following factors: 
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1) Recovering global economy: The International Monetary Fund (IMF) projects that global GDP 
would grow by 5.5% in 2021 and 4.2% in 2022. Economy of  main tourist markets shall strongly 

expand in 2021 and 2022 with 8.1% 5.6% growth for China, 11.5% and 6.8% growth for India, 
and 3.0% and 3.9% growth for Russia, respectively. 

2) Vaccination passport: Thailand might ease travel restrictions with the use of vaccination 

passports to allow quarantine-free travel for international tourist arrivals who have been 
vaccinated. In addition, Thailand has been praised by the WHO for its handling of the COVID-

19 crisis, and countless hotels across the country have been awarded the Amazing Thailand 
Safety and Health Administration (SHA) certification, confirming their adherence to recognized 

public health standards. 
3) Long-term growth potential of Thailand’s tourism sector: Krungsri Research analyzed the 

preferences of travelers from 48 countries and concluded that Thailand remains a favored 

destination for tourists from many countries. Indeed, Thailand was ranked among the top 10 
destinations for travelers from almost all countries surveyed, with Indian, Russian and 

Cambodian travelers placing Thailand in the 2nd place while Chinese and Malaysian tourists 
placed Thailand in the 8th place. This supports the potential for Thailand’s tourism sector to 

meet consumer demand in the post-COVID world. 

 

Figure 3: Estimated International Tourist Arrivals to Thailand  

 
 

Occupancy rate in 2021 is expected to remain at low level of approximately 40% before 
improving in 2022 and 2023. However, due to the anticipated slow recovery in international tourist 

arrivals and worldwide efforts to boost domestic tourism, occupancy rates in major destinations will not 
recover to pre-pandemic level of 70-80%.  

(Source: Hotel Industry Outlook 2021 – 2023, published in February 2021 by Krungsri Research, Bank 
of Ayudhya PCL.) 
 

 Hotel business – Bangkok 
The hotel industry is directly related to the tourism sector both from growing of international 

tourist arrivals and domestic tourists. In 2018, hotels and restaurants combined accounted for 5.6% of 
Thai GDP, bringing in Baht 920 billion. Thailand is a top tourist destination partly because of the world-

class tourism attractions spread throughout the country with Bangkok as a major and perennially popular 

tourist attraction. The country benefits from competitively-priced accommodation and low cost of living 
which, when compared to other countries, is considered good value for money. Besides, the country’s 

constantly improved infrastructure and extensive communications network makes travel becomes more 
convenient. (Source: Hotel Industry Outlook 2019 – 2021, published in July 2019 by Krungsri Research) 
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Figure 4: Number of Guest Arrivals at Accommodation – Bangkok 

 
Source: Ministry of Tourism & Sports 
Remark: Number of guest arrival at accommodation included guests arrival at hotels, resorts, and others in Bangkok. 

 

Number of guest arrival at accommodation in Bangkok in 2018 was approximately 35.81 million 
persons (comprised of 14.09 million Thai tourists and 21.72 million international tourists), increased by 

5.48% from 2017. Number of guest arrival at accommodation in Bangkok in 2019 was at 36.41 million 
persons, increased by 1.67% from prior year, while number of guest arrival at accommodation in 

Bangkok in 2020 dropped to 12.41 million persons, decreased by 65.92% from 2019.  
The occupancy rate in 2018 – 2019 was at approximately 82%, higher than that of 2017 with 

the occupancy rate of 79%. The increase was mainly from demand growth while the supply was rather 

stable in 2017 – 2018.  
In 2017 – 2019, occupancy rate of hotels in Downtown Bangkok was in the range of 78.00% - 

79.60%, and the average room rate was in the range of Baht 3,412.00 – 3,458.60. (Please refer to 
Figure 5) 

 

Figure 5: Occupancy Rate and Average Room Rate of Hotels in Downtown Bangkok 

 

Source: Collected data from Market View – Bangkok Luxury Hotel, Q4/2018 – Q2/2021 by CBRE  

 

Ploenchit/Sukhumvit area remained the location with the highest volume of hotel supply, 

representing 38% of Bangkok’s total supply. The remaining supply dispersed in Silom/Sathorn, 



Opinion of the Independent Financial Advisor - TRANSLATION - News Network Corporation PCL. 

Capital Advantage Co., Ltd. Page 41/53 

 

Lumpini/Siam, Ratchathewi/Petchburi, Riverside, Old Town, and edge of Central Business District (CBD) 
areas at 13%, 13%, 13%, 7%, 6%, and 10% respectively.  

The Mid-range class hotels constitute approximately 50% of total central Bangkok’s hotel supply, 
followed by First Class (21%), Luxury (17%), and Economy (12%). 

By 2023, CBRE estimates that there will be 9,780 more keys adding to the total hotel supply, 

increase by 12.8% to 86,492 keys. 
CBRE views that the Bangkok’s hotel market will experience a significant recovery once the 

containment of the recent outbreak and successful vaccination rollout is achieved. Conjointly, the 
government can then effectively proceed to relax travel restrictions for international travel to boost 

consumer confidence for traveling. It is anticipated that Thailand will be able to welcome more inbound 
tourists by the end of 2021 or early 2022. 

(Source: Market View – Bangkok Luxury Hotel, Q2/2021 by CBRE)  
 
 Key assumptions of the financial forecast are as follows:  

 Revenue from hotel business 
 Revenue from hotel business comprises of room revenue, food and beverage revenue, 

communication revenue, and other revenues. In 2018 – 2020, room revenue of the Hotel accounts for 

70% of total revenue, food and beverage revenue accounts for 29% of total revenue, and other 
department revenues account for 1% of total revenue. 

 In 2017 – 2020, revenue from hotel business were at Baht 81.24 million, Baht 131.17 million, 
Baht 135.20 million, and Baht 22.88 million, respectively, or increased by 61.45% and 3.07% and 

decreased by 83.08% from the prior year. Since the Mercure Bangkok Makkasan Hotel has been opened 
for services since April 2017, its revenue substantially increased in 2018 comparing to that of 2017, 

while the Hotel’s business was affected by the COVID-19 pandemic in 2020 and the Hotel has temporary 

closed since April 2020.  
 

 Summary of revenue from hotel business is as follows: 
Revenue  Unit 2018A 2019A 2020A 2022F1/ 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 

No. of available room rooms 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Service days day 269 365 91 184 365 365 365 365 365 

Occupancy rate % 81.75% 83.44% 59.13% 60.00% 70.00% 80.00% 85.00% 85.00% 85.00% 

Average room rate Baht/night 1,549  1,557  1,494  1,635  1,716  1,802  2,072  2,383  2,741  

% growth of ARR % 16.33% 0.50% -4.01% 9.39% 5.00% 5.00% 15.00% 15.00% 15.00% 

RevPAR2/ Baht/night 1,266  1,299  884  981  1,201  1,442  1,762  2,026  2,330  

           

Room revenue Baht mn. 83.20  85.34  14.47  32.48  78.93  94.72  115.74  133.10  153.06  

F&B revenue3/ Baht mn. 34.15  36.00  6.05  13.27  36.82  46.04  54.03  60.77  68.45  

Other revenues Baht mn. 2.01  1.72  0.31  0.72  1.74  2.09  2.56  2.94  3.38  

Service Charge  Baht mn. 11.80  12.15  2.05  4.60  11.63  14.14  17.06  19.48  22.26  

Total revenue from 
hotel business 

Baht mn. 131.17  135.20  22.88  51.07  129.13  157.00  189.38  216.29  247.16  

% growth of revenue % 61.45% 3.07% -83.08% 123.25% 152.84% 21.58% 20.63% 14.21% 14.27% 

Remark: 1/ The re-opening of the Hotel is expected in Q3/2022.  
 2/ Revenue Per Available Room (RevPAR) = Room revenue/ no. of available room = Average Room Rate * Occupancy rate  
 3/ F&B revenues derive from restaurants, room service, and banquet. 
 

Revenue Unit 2028F 2029F 2030F 2031F 2032F 2033F 2034F 2035F 2036F 

No. of available room rooms 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Service days day 365 365 365 365 365 365 365 365 365 

Occupancy rate % 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 

Average room rate Baht/night 3,152  3,310  3,475  3,649  3,831  4,023  4,224  4,435  4,657  

% growth of ARR % 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 

RevPAR2/ Baht/night 2,679  2,813  2,954  3,101  3,257  3,419  3,590  3,770  3,958  

           

Room revenue Baht mn. 176.02  184.82  194.06  203.77  213.95  224.65  235.88  247.68  260.06  

F&B revenue3/ Baht mn. 77.22  81.08  85.14  89.39  93.86  98.56  103.48  108.66  114.09  

Other revenues Baht mn. 3.89  4.08  4.29  4.50  4.73  4.96  5.21  5.47  5.75  

Service Charge  Baht mn. 25.46  26.73  28.07  29.47  30.94  32.49  34.11  35.82  37.61  

Total revenue from 
hotel business 

Baht mn. 282.59  296.72  311.55  327.13  343.49  360.66  378.69  397.63  417.51  

% growth of revenue % 14.33% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 
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Revenue Unit 2037F 2038F 2039F 2040F 2041F 2042F 2043F 2044F 2045F 

No. of available room rooms 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Service days day 365 365 365 365 365 365 365 365 30 

Occupancy rate % 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 

Average room rate Baht/night 4,890  5,134  5,391  5,660  5,943  6,241  6,553  6,880  7,224  

% growth of ARR % 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 

RevPAR2/ Baht/night 4,156  4,364  4,582  4,811  5,052  5,305  5,570  5,848  6,141  

           

Room revenue Baht mn. 273.07  286.72  301.05  316.11  331.91  348.51  365.93  384.23  33.16  

F&B revenue3/ Baht mn. 119.79  125.78  132.07  138.68  145.61  152.89  160.54  168.56  14.36  

Other revenues Baht mn. 6.03  6.34  6.65  6.99  7.33  7.70  8.09  8.49  0.73  

Service Charge  Baht mn. 39.49  41.47  43.54  45.72  48.00  50.40  52.92  55.57  4.78  

Total revenue from 
hotel business 

Baht mn. 438.38  460.30  483.32  507.48  532.86  559.50  587.48  616.85  53.03  

% growth of revenue % 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% -91.40% 

 

 Room revenue 

 Occupancy rate  
 In 2017 – 2020, occupancy rate was at 78.23%, 81.75%, 83.44% and 59.79%, respectively. 

Top 3 groups of customers were Chinese, Indian and Thai, accounted for 36% and 33% of total available 
rooms in 2018 and 2019, respectively.  

 The re-opening plan is expected in Q3/2022 and the occupancy rate is assumed at 60%.21 In 

2023 – 2025, the occupancy rate is expected to gradually increase to 70%, 80%, and 85% respectively, 
based on the forecast of Krungsri Research which expects international tourist arrivals to Thailand to 

recover to pre-pandemic level in 2025. 
 In 2026 – 2045, the IFA assumes occupancy rate at 85%, which is slightly higher than 

occupancy rate of 2019 before COVID-19 pandemic due to location of the Hotel will be improved after 

the opening of the high-speed railway connecting 3 airports and the Makkasan Complex.   
 

Figure 6: Route of the High-speed Railway Connecting Three Airports  

 
Source: www.eeco.or.th 

  

                                                

21 Krungsri Research estimated that occupancy rate in 2021 would remain low at approximately 40% before improving in 2022 

and 2023. However, due to the anticipated slow recovery in international arrivals and worldwide efforts to boost domestic tourism, 
the occupancy rate in the major tourist areas will not recover to pre-pandemic level of 70-80%. (Source: Hotel Industry Outlook 
2021 – 2023, published in February 2021 by Krungsri Research, Bank of Ayudhya PCL.) 

However, the IFA assumes slower recovery of tourism than the estimation of Krungsi Research for 1 year due to the delay of 
reopening plan for travelers from the previous estimation of Krungsri Research. The IFA assumes the occupancy rate in 2022 at 
40% for a full year, but the Hotel has planned to reopen in Q3/2022 where number of tourists around the end of year tend to be 
higher than the beginning of the year. Besides, it is expected that the recovery of tourism industry for 2H/2022 shall be better 
than the beginning of the year after many countries allow international travelling. 
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 Average Room Rate: ARR 
 In 2017 – 2020, average room rates (exclusive of service charge of approximately 10%) were 

Baht 1,332, Baht 1,549, Baht 1,557, and Baht 1,494, or increased by 16.33% and 0.50% and decreased 
by 4.01% from prior year, respectively.  

 The average room rate for Bangkok’s mid-range and economy hotels was approximately Baht 

2,050 in 2019. In 2012 – 2018, the average room rate of Bangkok’s mid-range and economy hotels 
achieved the CAGR of 5.1% p.a. (Source: Independent market research on Thailand’s hospitality and 
retail sectors and Bangkok’s office sector dated August 21, 2019, prepared by Jones Lang LaSalle 
(Thailand) Limited). The average room rate of the Hotel was approximately 15% lower than the average 

room rate of the Bangkok’s mid-range and economy hotels. 
 In this financial forecast, the IFA assumes the average room rate in 2023 – 2024 at Baht  1,635 

and Baht 1,802, respectively, which is equal to the average room rate of 2019 and increased by 5% p.a. 

 In 2025 – 2028, the average room rate is assumed to grow by 15% p.a. based on the 
expectation of WV to adjust the room rate from location. The Hotel is expected to be beneficial from 

the high-speed railway connecting 3 airports (Suvarnabhumi – Don Mueang – U-Tapao)22 which is due 
to open around the end of 2024. The Makkasan Station covering the areas of 150 rai will be developed 

to large property project with commercial areas which will be center connecting 3 airports. The average 

room rate of the Hotel is expected to increase to the same level of hotel peers in nearby area within 
2028.   

In 2029 – 2045, the average room rate is assumed to grow by 5% p.a. based on the average 
growth of industry. 

 

 Food and beverage revenue (excluding banquet) 
 In 2017 – 2020, food and beverage revenues were at Baht 18.96 million, Baht 26.62 million, 

Baht 29.99 million, and Baht 5.39 million, or accounted for 37.60%, 32.00%, 35.14% and 37.24% of 

room revenue, respectively.  
Food and beverage revenue comprised of food and beverage revenue from The Station, M Wine 

Lounge, Pool Bar, Mini Bar and Room Service. 
 

 In this financial forecast, the IFA assumes food and beverage revenue at 34.91% of room 

revenue, which is equivalent to the average ratio of food and beverage revenue to room revenue in 
2017 – 2019. 

 

 Food and beverage revenue – banquet  
 In 2017 – 2020, food and beverage revenues from banquet were Baht 3.39 million, Baht 7.53 

million, Baht 6.01 million, and Baht 0.66 million (the banquet was opened for service for only 3 months 
in 2020, leading to significantly low revenue from banquet), or accounted for 6.73%, 9.05%, 7.04%, 

and 4.55% of room revenue, respectively.  

 The Hotel operates 3 banquets which can accommodate a total of 180 guests. In 2019, there 
were a total of 7,964 guests or approximately 153 guests per week.  

 In this financial forecast, the IFA assumes number of guests to increase based on the business 
plan of the Hotel to increase revenue from banquet services due to improvement of its location after 

the opening of the high-speed railway connecting 3 airports project. Thus, the IFA assumes number of 

guests equal to 160 guests per week in 2022 closed to that of 2019, and increase to 225 guests per 
week in 2023, and 300 guests per week in 2024 – 2045.  

 In 2022, the average food and beverage revenue per guest is equal to Baht 754.16, which is 
equivalent to the average food and beverage revenue per guest in 2019. From 2023 onwards, the 

average food and beverage revenue per guest is assumed to increase by 5% p.a.  

 

  

                                                

22 The High-speed Railway Connecting Three Airports Project will use existing infrastructure and railway route of the Airport Rail 

Link, which is in services at the present, and construct 1.435 meters railways (Standard Gauge) and 2 extensions from Phaya Thai 
Station to Don Mueang International Airport and from Lat Krabang Station to U-Tapao International Airport. The High-speed 
Railway Connecting Three Airports Project will have a total distance of 220 km. and operate by a single operator, with the velocity 
of 250 km/hr connecting Bangkok to the Eastern Economic Corridor (EEC) within 60 mins. 
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 Revenue from other departments 

 Comprised of revenues from telephone, laundry, rental, and other departments. In 2017 – 2020, 
revenues from other departments were Baht 1.14 million, Baht 2.01 million, Baht 1.72 million, and Baht 

0.31 million, or accounted for 2.25%, 2.42%, 2.01% and 2.12% of room revenue, respectively.  
 In this financial forecast, the IFA assumes revenue from  other departments at 2.21% of room 

revenue, which is equivalent to the average ratio of revenue from other departments to room revenue 

in 2017 – 2019. 
 

 Service charge income  

 The IFA assumes service charge income at 9.90% of total revenue from hotel business, which 
is equivalent to the average ratio of service charge income to total revenue from hotel business in 2018 

– 2019.  
 

 Other incomes – Owner (WV) 

 Comprised of interest incomes, gain from disposition of assets, gain from foreign exchange, 

gain from damage claim, and other incomes.  
 In 2017 – 2020, other incomes were at Baht 0.40 million, Baht 0.12 million, Baht 0.12 million, 

and Baht 0.47 million, or equivalent to 0.54%, 0.10%, 0.09%, and 2.24% of total revenue from hotel 
business, respectively.  

 In this financial forecast, the IFA assumes other incomes at 0.10% of total revenue from hotel 

business, which is equivalent to the average ratio of other incomes to total revenue from hotel business 
in 2018 – 2019. 

 
 Costs of sell and services – Hotel business 

 Costs of rooms 

 Costs of rooms comprise of payroll and related expenses, travel agency commissions, 
reservation expenses, laundry and dry cleaning, guest supplies and gratuities, and other room expenses.   

 In 2017 – 2020, costs of rooms were Baht 11.39 million, Baht 22.84 million, Baht 23.95 million, 

and Baht 6.57 million, or accounted for 22.59%, 27.45%, 28.06% and 45.36% of room revenues, 
respectively. 

  The IFA assumes the fixed costs, which are payroll and related expenses and other fixed cost,  
to increase by 3.00% p.a. based on WV’s salary policy, and considers those of 2019 as base price.  

 Commission and reservation expenses are estimated at 10.06% of room revenues, which is 

equivalent to the average ratio of commission and reservation expenses to room revenues in 2018 – 
2019.  

 Laundry and dry cleaning, guest supplies and gratuities and other room expenses are estimated 
at Baht 111.00 per room in 2022, which is equivalent to the average costs in 2019. In 2023 – 2045, 

laundry and dry cleaning, guest supplies and gratuities and other room expenses shall increase by 1.86% 
p.a., based on the average 20-year historical growth rate of CPI (2002 – 9M/2021). 

 

 Costs of food and beverage (restaurants, room services, and banquet) 

 Major costs of food and beverage are cost of food, cost of beverage, payroll and related 
expenses, and cost of other F&B. 

 In 2017 – 2020, costs of food and beverage were Baht 15.17 million, Baht 21.66 million, Baht 
21.87 million, and Baht 5.72 million, or accounted for 67.86%, 63.44%, 60.75%, and  94.62% of food 

and beverage revenue, respectively.   

 In this financial forecast, the IFA assumes direct cost of food and beverage at 30.89% of food 
and beverage revenue based on the ratio of costs of food and beverage to food and beverage revenue 

in 2019, which has been improved from more efficient management. 
Payroll and related expenses are assumed to increase by 3.00% p.a. based on WV’s salary 

policy, and considers those of 2019 as base price. 

 Other fixed expenses are assumed to grow by 1.86% p.a. based on the average 20-year 
historical growth rate of CPI (2002 – 9M/2021). 
 

 Cost of telephone service 
 Cost of telephone service is assumed at 61.56% of revenue from telephone service based on 

the average ratio of cost of telephone service to revenue from telephone service in 2018 – 2019.  
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 Cost of laundry service 

 Cost of laundry service is assumed at 1.17% of revenue from laundry service based on the 
average ratio of cost of laundry service to revenue from laundry service in 2018 – 2019.  

 
(Unit: Baht million) 

Cost of services 2018A1/ 2019A1/ 2020A1/ 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 

Cost of room 22.84  23.95  6.57  9.50  21.43  24.12  26.98  29.12  31.52  

Cost of F&B 21.66  21.87  5.72  9.73  22.78  25.90  28.86  31.46  34.38  

Cost of other services 0.01  0.01  0.00  0.00  0.01  0.01  0.02  0.02  0.02  

Total cost of services 44.51  45.82  12.29  19.23  44.22  50.03  55.86  60.60  65.92  

% gross profit margin 66.06% 66.11% 46.27% 62.35% 65.76% 68.13% 70.50% 71.98% 73.33% 

Remark: 1/ Classification of cost of services are based on the management account, which may differ from the audited financial 
statements of WV but shall not affect net profits of WV. 

(Unit: Baht million) 

Cost of services 2028F 2029F 2030F 2031F 2032F 2033F 2034F 2035F 2036F 

Cost of room 34.24  35.54  36.90  38.31  39.79  41.33  42.93  44.60  46.35  

Cost of F&B 37.65  39.44  41.31  43.27  45.32  47.48  49.74  52.11  54.59  

Cost of other services 0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.04  0.04  

Total cost of services 71.91  75.00  78.23  81.61  85.14  88.84  92.70  96.75  100.98  

% gross profit margin 74.55% 74.72% 74.89% 75.05% 75.21% 75.37% 75.52% 75.67% 75.81% 

(Unit: Baht million) 

Cost of services 2037F 2038F 2039F 2040F 2041F 2042F 2043F 2044F 2045F 

Cost of room 48.17  50.07  52.06  54.13  56.29  58.55  60.90  63.36  5.44  

Cost of F&B 57.20  59.93  62.79  65.80  68.95  72.25  75.72  79.35  6.82  

Cost of other services 0.04  0.04  0.04  0.05  0.05  0.05  0.05  0.06  0.00  

Total cost of services 105.41  110.05  114.90  119.97  125.29  130.85  136.67  142.77  12.27  

% gross profit margin 75.95% 76.09% 76.23% 76.36% 76.49% 76.61% 76.74% 76.86% 76.87% 

 
 Administrative expenses – Hotel 

 Administrative expenses for hotel comprise of payroll and related expenses and other operating 
expenses for administrative & general department, IT department, sales and marketing department and 

property operation & maintenance department, energy cost, service charge, base management fee, 

incentive fee for hotel management and other expenses.    
 In 2017 – 2020, administrative expenses were Baht 32.50 million, Baht 47.23 million, Baht 47.69 

million and Baht 24.15 million, or equivalent to 43.95%, 39.57%, 38.75% and 115.97% of revenue from 
services, respectively.  

 The IFA prepared this financial projection based on the assumptions for administrative expenses 
as follows:  

- Administrative expenses for Q3/2021 – Q4/2021 are equal to the administrative expenses of 

Q1/2020 – Q2/2020.  
- Payroll and related expenses are assumed to increase by 3.00% p.a. based on WV’s salary 

policy, and considers those of 2019 as base price.  
- Other fixed expenses are assumed to grow by 1.86% p.a., based on the average 20-year 

historical growth rate of CPI (2002 – 9M/2021). 

- Service charges distributed to employees are equal to service charge incomes. 
- Marketing expenses are assumed at 2.78% of revenue from services, which is equivalent to the 

average ratio of marketing expenses to revenue from services in 2018 – 2019.  
- Base management fee and incentive management fee are equal to rates specified in the Hotel 

Management Contract. 
(Unit: Baht million) 

Admin. Expenses - 
Hotel 

2018A1/ 2019A1/ 2020A1/ 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 

Marketing expenses 8.59  7.90  2.66  3.70  8.18  9.03  9.85  10.68  11.62  

Payroll and related expenses 17.67  17.01  10.15  8.58  17.52  18.05  18.05  18.59  19.15  

Operating expenses 17.10  18.37  10.87  7.76  17.11  18.41  18.37  18.71  19.06  

Service charge distributed 
to employee 

12.29  12.15  2.05  4.60  11.63  14.14  17.06  19.48  22.26  

Management fee 3.87  4.40  0.48  1.46  4.31  5.76  8.26  9.92  11.83  

Total administrative 
expenses - Hotel 

59.52  59.84  26.20  26.09  58.76  65.39  71.59  77.39  83.93  

% administrative expenses 
to revenue from services 

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

Remark: 1/ Classification of administrative expenses are based on the management account, which may differ from the audited 
financial statements of WV but shall not affect net profits of WV. 
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 (Unit: Baht million) 

Admin. Expenses - 
Hotel 

2028F 2029F 2030F 2031F 2032F 2033F 2034F 2035F 2036F 

Marketing expenses 12.68  13.20  13.74  14.31  14.91  15.53  16.18  16.86  17.56  

Payroll and related 
expenses 

19.72  20.31  20.92  21.55  22.20  22.86  23.55  24.25  24.98  

Operating expenses 19.42  19.78  20.15  20.52  20.90  21.29  21.69  22.09  22.50  

Service charge distributed 
to employee 

25.46  26.73  28.07  29.47  30.94  32.49  34.11  35.82  37.61  

Management fee 14.05  14.85  15.69  16.58  17.51  18.49  19.53  20.61  21.76  

Total administrative 
expenses - Hotel 

91.32  94.86  98.57  102.43  106.46  110.66  115.05  119.63  124.42  

% administrative expenses 
to revenue from services 

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

(Unit: Baht million) 

Admin. Expenses - 
Hotel 

2037F 2038F 2039F 2040F 2041F 2042F 2043F 2044F 2045F 

Marketing expenses 18.30  19.07  19.88  20.72  21.60  22.51  23.47  24.47  2.10  

Payroll and related 
expenses 

25.73  26.50  27.30  28.12  28.96  29.83  30.72  31.65  2.72  

Operating expenses 22.92  23.35  23.78  24.22  24.67  25.13  25.60  26.08  2.21  

Service charge distributed 
to employee 

39.49  41.47  43.54  45.72  48.00  50.40  52.92  55.57  4.78  

Management fee 22.97  24.24  25.57  26.98  28.45  30.01  31.65  33.37  2.87  

Total administrative 
expenses - Hotel 

129.41  134.62  140.06  145.75  151.68  157.89  164.36  171.13  14.68  

% administrative expenses 
to revenue from services 

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

 
 Administrative expenses – Owner (WV) 

 Administrative expenses for WV comprise of payroll and related expenses, land rental fee, land 
and property taxes, bank charges, consulting fees, audit fee, transportation expenses, insurance 

premium and other expenses.   

 In 2017 – 2020, and the 1H/2021, administrative expenses of WV were at Baht 46.88 million, 
Baht 9.04 million, Baht 6.61 million, Baht 3.81 million, and Baht 1.66 million, respectively, decreased by 

80.73%, 26.81%, 42.38% and 56.35% (Annualized), respectively. The lower administrative expenses 
in 2018 mainly due to allowance for doubtful account amounting to Baht 26.10 million recognized in 

2017 and employee expenses in 2018 decreased by approximately Baht 11 million from prior year. 

 The IFA has made this financial projection based on the assumptions for administrative 
expenses as follows:  

- Payroll and related expenses in 2021 are equal to the annualized payroll and related expenses 
of 1H/2021. From 2022 onwards, payroll and related expenses are assumed to increase by 

3.00% p.a. based on WV’s salary policy.  

- Land rental fees are based on the Land Lease Agreement with SRT.  
- Land and property taxes are equal to Baht 1.66 million, based on those of in 2019., and 

increased by 1.86% p.a., based on the average 20-year historical growth rate of CPI (2002 – 
9M/2021). 

- Other administrative expenses in 2021 are equal to the annualized other administrative 
expenses of 1H/2021. In 2022, other administrative expenses are assumed to equal to other 

administrative expenses of 2019 and increase by 1.86% p.a. based on the average 20-year 

historical growth rate of CPI (2002 – 9M/2021). 
- Expenses relating to the re-opening of the Hotel in 2022 are assumed at Baht 5.95 million based 

on WV’s estimation.  
 

 Financial cost 

Interest-bearing debt of WV as of June 30, 2021 consisted of bank overdrafts, long-term loans 
from financial institution, and loans from related party for a total of Baht 609.94 million with the interest 

rate in the range of 2.00% - 6.15% p.a. 
 

 Corporate income tax 
Corporate income tax rate is assumed at 20% throughout the projection period.  
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 Capital expenditure 
 Repair and replacement costs for hotel business are estimated at 1% of revenue from services 

in 2022 – 2041, or equivalent to approximately Baht 1.18 – 4.85 million per year based on the capital 
expenditure budget of WV of approximately Baht 48 million throughout the remaining lease period of 

land. However, the capital expenditure will be mutually agreed between the owner and the hotel 

management before making an investment. 
 

 Assets and liabilities turnover 
 Assets and liabilities turnovers of WV are estimated based on historical data of WV in 2017 - 

2018, as follows: 
Trade and other account receivables 7 days on average 

Inventory 5 days on average 

Trade and other account payables 48 days on average 
 

 Terminal value 
The IFA assumes that terminal value shall equal to zero since upon termination of the Land 

Lease Agreement with SRT, the Lessee shall return the property on the leasehold land to Lessor. 

 
 Discount rate 

The IFA has adopted the Weighted Average Cost of Capital (WACC), derived from a weighted 
average of cost of debt (Kd) and cost of equity (Ke) of WV, as a discount rate for the determination of 

present value of net cash flow of WV, as follows: 
 

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

 
Ke = Cost of equity or required rate of return (Re) 

Kd  = Cost of debt or loan interest rate of WV  
T = Corporate income tax 

E = Total shareholders’ equity 

D = Interest-bearing debt 
 

Cost of equity (Ke) or required rate of return (Re) is calculated by using the Capital Asset Pricing Model 
(CAPM) as follows: 

 

 Ke (or Re) =  Rf + β (Rm - Rf) 

 

Where: 
Risk free rate (Rf) = 2.62% p.a. based on 23-year government bond yield (information as of October 

5, 2021), which is the rate of return from a bond with maturity period close to 
the remaining term of the Land Lease Agreement with SRT 

Beta (β) = 1.56 times, based on the average unlevered beta of 12 listed companies on the 

SET in Tourism & Leisure Sector and a listed companies on the SET in Food and 
Beverage Sector, which, similar to WV, generate income primarily from hotel 

business (1-year historical average up to October 5, 2021), and adjusted by the 
interest-bearing debt to equity ratio of WV as of June 30, 2021 

Market risk (Rm) = 11.58% p.a., which is the average annual rate of return on investment in the 

SET over the past 29 years from 1992 to 2020 (period of the enforcement of 
Securities and Exchange Act B.E. 2535) as it is the most suitable period to 

reflect average return from the SET 
Kd = 6.15% p.a., based on the current long-term loan interest rate of WV 

D/E ratio = 6.00 times, which is equal to the interest-bearing debt to equity ratio of WV as of 
June 30, 2021 

T = The assumed corporate income tax rate of 20% p.a. 

 
From aforementioned assumptions, discount rate or WACC is equal to 6.60% p.a. 

 
Summary of future cash flows of WV in 2022 – 2045 are as follows:  
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 (Unit: Baht million) 

WV 2H2021F 2022F1/ 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 2028F 2029F 

Statement of Incomes 

Revenue from services  - 51.07  129.13  157.00  189.38  216.29  247.16  282.59  296.72  

Cost of services2/ - (19.23) (44.22) (50.03) (55.86) (60.60) (65.92) (71.91) (75.00) 

Gross profit - 31.84  84.91  106.97  133.52  155.69  181.24  210.67  221.72  

Hotel operating and 
management expenses2/ 

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

Operating profit before owner 
revenue and expenses  

(10.12) 5.75  26.16  41.58  61.93  78.31  97.32  119.36  126.85  

Other incomes - owner 0.01  0.05  0.12  0.14  0.17  0.20  0.22  0.26  0.27  

Administrative expenses  
– owner2/ 

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

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

Depreciation and 
amortization expenses 

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

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

Net profit (45.08) (70.37) (36.96) (20.53) 1.21  18.54  49.45  71.40  67.67  

Statement of Financial Position 

Total assets 730.78  690.82  672.75  641.00  610.61  609.65  619.67  631.68  629.31  

Total liabilities3/ 674.15  704.57  723.44  712.23  680.63  661.12  621.69  562.30  492.27  

Shareholder’s equity3/ 56.63  (13.74) (50.70) (71.23) (70.02) (51.48) (2.02) 69.38  137.04  

Remark: 1/ The re-opening of the Hotel is expected in Q3/2022.  
 2/ Classification of costs and expenses in this financial forecast may differ from the audited financial statement of WV 

but shall not affect net profits of WV.  
 3/ The IFA assumes that WV will receive financial supports from its shareholders or financial institution when needed. 

(Unit: Baht million) 

WV 2030F 2031F 2032F 2033F 2034F 2035F 2036F 2037F  

Statement of Incomes  

Revenue from services  311.55  327.13  343.49  360.66  378.69  397.63  417.51  438.38   

Cost of services2/ (78.23) (81.61) (85.14) (88.84) (92.70) (96.75) (100.98) (105.41)  

Gross profit 233.32  245.52  258.35  271.82  285.99  300.88  316.53  332.97   

Hotel operating and 
management expenses2/ 

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

Operating profit before owner 
revenue and expenses  

134.76  143.09  151.89  161.16  170.94  181.25  192.11  203.57   

Other incomes - owner 0.28  0.30  0.31  0.33  0.34  0.36  0.38  0.40   

Administrative expenses  
– owner2/ 

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

EBITDA 127.97  136.16  144.79  153.78  163.52  173.65  184.34  195.60   

Depreciation and 
amortization expenses 

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

EBIT 107.13  115.12  123.57  132.42  142.01  151.99  162.51  173.60   

Net profit 75.50  83.81  92.61  101.97  111.75  120.64  129.05  137.92   

Statement of Financial Position  

Total assets 624.71  628.35  630.72  632.39  668.44  788.61  917.10  1,054.38   

Total liabilities3/ 412.17  332.00  241.76  141.45  65.76  65.29  64.74  64.09   

Shareholder’s equity3/ 212.54  296.35  388.96  490.93  602.68  723.32  852.37  990.29   

(Unit: Baht million) 

WV 2038F 2039F 2040F 2041F 2042F 2043F 2044F 2045F  

Statement of Incomes  

Revenue from services  460.30  483.32  507.48  532.86  559.50  587.48  616.85  53.03   

Cost of services2/ (110.05) (114.90) (119.97) (125.29) (130.85) (136.67) (142.77) (12.27)  

Gross profit 350.26  368.42  387.51  407.57  428.65  450.80  474.08  40.76   

Hotel operating and 
management expenses2/ 

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

Operating profit before owner 
revenue and expenses  

215.64  228.36  241.76  255.89  270.77  286.44  302.95  26.08   

Other incomes - owner 0.42  0.44  0.46  0.48  0.51  0.53  0.56  0.05   

Administrative expenses  
– owner2/ 

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

EBITDA 207.35  220.00  233.20  247.10  261.74  277.06  293.45  25.28   

Depreciation and 
amortization expenses 

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

EBIT 185.17  197.63  210.63  224.32  239.76  255.91  273.19  6.84   

Statement of Financial Position  

Total assets 1,200.82  1,357.14  1,523.74  1,701.19  1,890.88  2,093.37  2,309.55  2,291.58   

Total liabilities3/ 63.36  62.52  61.59  60.54  59.38  58.10  56.69  33.33   

Shareholder’s equity3/ 1,137.47  1,294.61  1,462.15  1,640.65  1,831.50  2,035.27  2,252.86  2,258.25   
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Free Cash Flow to Firm of WV can be summarized as follows: 
(Unit: Baht million) 

 WV 2H2021F 2022F1/ 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 2028F 2029F 

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

Corporate income taxes - - - - - - - (7.17) (19.92) 

Capital expenditures - (0.46) (1.18) (1.43) (1.72) (1.97) (2.25) (2.57) (2.70) 

Working capital 0.63 (0.30) 1.46  1.49  1.56  1.55  1.52  0.02  0.09  

Free Cash Flow to Firm (11.23) (6.50) 20.34  35.57  55.60  71.60  90.18  103.00  97.68  

PV of FCFF (10.88) (5.91) 17.34  28.44  41.70  50.38  59.53  63.78  56.74  

Remark:  1/ The re-opening of the Hotel is expected in Q3/2022.  
(Unit: Baht million) 

 WV 2030F 2031F 2032F 2033F 2034F 2035F 2036F 2037F  

EBITDA 127.97  136.16  144.79  153.78  163.52  173.65  184.34  195.60   

Corporate income taxes (21.43) (23.02) (24.71) (26.48) (28.40) (30.40) (32.50) (34.72)  

Capital expenditures (2.83) (2.98) (3.13) (3.28) (3.45) (3.62) (3.80) (3.99)  

Working capital 0.09  0.09  0.10  0.10  0.11  0.11  0.11  0.12   

Free Cash Flow to Firm 103.80  110.25  117.05  124.11  131.78  139.75  148.15  157.01   

PV of FCFF 56.56  56.35  56.12  55.83  55.61  55.32  55.01  54.69   

(Unit: Baht million) 

 WV 2038F 2039F 2040F 2041F 2042F 2043F 2044F 2045F  

EBITDA 207.35  220.00  233.20  247.10  261.74  277.06  293.45  25.28   

Corporate income taxes (37.03) (39.53) (42.13) (44.86) (47.95) (51.18) (54.64) (1.37)  

Capital expenditures (4.19) (4.40) (4.62) (4.85) 0.00  0.00  0.00  0.00   

Working capital 0.12  0.13  0.13  0.13  0.14  0.14  0.15  (4.71)  

Free Cash Flow to Firm 166.25  176.20  186.58  197.52  213.93  226.02  238.97  19.20   

PV of FCFF 54.33  54.01  53.65  53.28  54.14  53.65  53.22  4.25   

 
(Unit: Baht million) 

WV Base Case 

PV of FCFF as of June 30, 2021 1,127.14 
PV of Terminal Value - 

Total PV of FCFF 1,127.14 
Add: Cash and cash equivalents as of June 30, 2021  0.581/ 
Less: Interest-bearing debt as of June 30, 2021 (609.94)1/ 

Net present value of free cash flow 517.78 

Firm value at 40% 207.11 

Total number of paid-up shares as of June 30, 2021 (shares) 4,500,0002/ 

Net present value of free cash flow (Baht/share) 115.06 

Remark:  
1/ According to its internal financial statements for the period ended June 30, 2021, WV had cash and cash equivalents of Baht 

0.58 million, bank overdrafts of Baht 10.03 million, long-term loans from financial institutions of Baht 205.57 million, loans 
from related party of Baht 370.31 million, and liabilities under financial lease of Baht 24.03 million.  

2/ Par value of Baht 100 per share.   

 

Under this approach, value of WV shares is at Baht 115.06 per share, firm  value is at Baht 
517.78 million, and 40% of firm value is at Baht 207.11 million. 

 

Sensitivity analysis 
The IFA conducts sensitivity analysis on cash flows of WV by adjusting the significant variables 

as follows: 
(1) Adjust revenue per available room (RevPAR) upward/downward by 2.50% from base case, and 

(2) Adjust WACC upward/downward by 2.5% from base case.  

 
Summary of the results of the sensitivity analysis is as follows: 

(Unit: Baht million) 

Firm Value of WV Discount Rate (% p.a.) 

 6.77% 6.60% 6.44% 

RevPAR + 2.5% 537.37 561.94 587.18 

RevPAR + 0% (Base case) 494.06 517.78 542.15 

RevPAR – 2.5% 450.75 473.62 497.12 

(Unit: Baht million) 

40% of Firm Value of WV Discount Rate (% p.a.) 

 6.77% 6.60% 6.44% 

RevPAR + 2.5% 214.95 224.78 234.87 

RevPAR + 0% (Base case) 197.62 207.11 216.86 

RevPAR – 2.5% 180.30 189.45 198.85 
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(Unit: Baht per share) 

WV Share Value  Discount Rate (% p.a.) 

 6.77% 6.60% 6.44% 

RevPAR + 2.5% 119.42 124.88 130.48 

RevPAR + 0% (Base case) 109.79 115.06 120.48 

RevPAR – 2.5% 100.17 105.25 110.47 

 

 From the sensitivity analysis, value of WV shares is in a range of Baht 100.17 – 130.48 

per share, its firm value is at Baht 450.75 – 587.18 million, and 40% of firm value is at Baht 
180.30 – 234.87 million. 

 
 The Discounted Cash Flow Approach analyzes past operating results and reflects an ability to 

generate cash flow and future performance of WV by estimation of its future free cash flow from the 

financial projection prepared under a set of assumptions obtained from WV and established based on 
the existing economic conditions and present circumstances. If there is any change that will materially 

affect the said assumptions, the future operating results of WV might not be as projected or the variables 
used in the share valuation might change accordingly, hence, leading to a relative change in the share 

value. 
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6. Summary of the IFA’s Opinion on the Selling Price of WV Shares and Transfer of 

Outstanding Debts  

Summary of the comparison of WV’s firm value under different valuation approaches, which is 
adjusted with outstanding debts to yield value of disposal assets, is as follows:  

(Unit: Baht million) 

WV Firm Value of 
WV 

40% of Firm 
Value1/  

Outstanding 
Debts2/ 

Total value of WV 
Shares and 

Outstanding Debts 

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

Book Value Approach 101.71 40.68 142.60 183.29 

Adjusted Book Value Approach 554.53 221.81 142.60 364.42 

Market Value Approach n.a. n.a. 142.60 n.a. 

P/BV Ratio Approach 146.35 – 170.40 58.54 – 68.16 142.60 201.15 – 210.76 

P/E Ratio Approach n.a. n.a. 142.60 n.a. 

Discounted Cash Flow Approach 450.75 – 587.18 180.30 – 234.87 142.60 322.90 – 377.48 

Remark: 1/ The Company shall sell 1,800,000 ordinary shares of WV, which is equal to 40% of total shares of WV.  
 2/ The Company will transfer the right of claim as a creditor of loan and accrued interest owed by WV as of the 

Completion Date at a total sale value of approximately Baht 142.60 million, consisting of right of claim on loan of 
Baht 138.45 million and accrued interest of approximately Baht 4.15 million (calculated for the period up to 
December 29, 2021). 

 

 Comparison of total value of assets to be disposed (comprised of 40% of total shares of WV 

and Outstanding Debts) with selling price:   
WV Total Value of WV 

Shares and 
Outstanding Debts 

Selling Price of 
WV Shares and 

Outstanding 
Debts1/ 

Selling Price Higher (Lower) 
than Value of WV Shares and 

Outstanding Debts 

 (Baht million) (Baht million) (Baht million) (%) 

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

Book Value Approach 183.29 575.00 391.71 68.12 

Adjusted Book Value Approach 364.42 575.00 210.58 36.62 

Market Value Approach n.a. 575.00 n.a. n.a. 

P/BV Ratio Approach 201.15 – 210.76 575.00 364.24 – 373.85 63.35 – 65.02 

P/E Ratio Approach n.a. 575.00  n.a. 

Discounted Cash Flow Approach 322.90 – 377.48 575.00 197.52 – 252.10 34.35 – 43.84 

Remark: 1/ The Company will dispose (a) ordinary shares in WV for the amount of 40% total shares of WV, and (b) right of 
claim on the loan of WV, at a total value of approximately Baht 575.00 million. 

 

 From the above table, the firm value of WV as appraised under different approaches is in a 
range of Baht 101.71 – 587.18 million (at 100%), value of 40% of total shares of WV is in a range of 

Baht 40.68 – 234.87 million, and total value of assets to be disposed is in the range of Baht 183.29 – 
377.48 million.  

The Book Value Approach reflects operating results and status of WV at a given period based 

on its past performance, without taking into account its real asset value and future profitability, as well 
as overall economic and industry outlook. Therefore, this approach cannot reflect the intrinsic value of 

WV shares. 
 The Adjusted Book Value Approach, under which adjustments are made to certain accounting 

items, reflects current market value of WV’s assets better than the Book Value Approach. This approach 

reflects market value of assets, tax saving from losses carried forward, and events after the financial 
statement date. In this case, the Adjusted Book Value Approach reflects market value of assets appraised 

under the Income Approach, which can reflect the future profitability of WV. In addition, the market 
value of the appraised assets using the Income Approach is close to the fundamental value of assets 

derived from the Cost Approach.   

 Market Value Approach takes into account market price of WV shares traded on a secondary 
market. However, the IFA cannot evaluate value of WV shares by using the Market Value Approach 

because WV is not listed on the SET or any other secondary market and, hence, there is no reference 
market value available.  

 The Price to Book Value Ratio Approach estimates value of WV shares using past financial figures 
to compare with P/BV ratios of 12 listed companies on the SET in Tourism & Leisure Sector and a listed 

companies on the SET in Food and Beverage Sector, which, similar to WV, generate income primarily 

from hotel business. However, most of the comparable listed companies have larger asset sizes than 
WV. There are only 2 comparable listed companies having similar asset sizes to WV, namely The 
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Mandarin Hotel PCL. (MANRIN) and Royal Orchid Hotel (Thailand) PCL. (ROH). Only 2 comparable listed 
companies may not be sufficient to represent the ratio of hotel industry in a whole. Thus, the reference 

ratios of the comparable listed companies may not be an appropriate benchmark for determination of 
fair value of WV shares.  Besides, book value represents past operating performance which may not 

reflect future profitability of WV.  Therefore, share valuation under this approach might not reflect an 

appropriate value of WV shares. 
The Price to Earnings Ratio Approach compares earnings per share in the past 12-month period 

ended June 30, 2021, which is historical data of WV, with the P/E ratio of 12 listed companies on the 
SET in Tourism & Leisure Sector and a listed companies on the SET in Food and Beverage Sector, which, 

similar to WV, generate income primarily from hotel business. However, the IFA cannot evaluate share 
value of WV under this approach since the Company incurred operating loss during the past 12-month 

period. 

The Discounted Cash Flow Approach analyzes past operating results and reflects an ability to 
generate cash flow and future performance of WV by estimation of its future free cash flow from the 

financial projection prepared under a set of assumptions obtained from WV and established based on 
the existing economic conditions and present circumstances. If there is any change that will materially 

affect the said assumptions, the future operating results of WV might not be as projected or the variables 

used in the share valuation might change accordingly, hence, leading to a relative change in the share 
value. 

CapAd is of the opinion that the Adjusted Book Value Approach and the Discounted Cash Flow 
Approach are appropriate approaches for valuing WV shares because the Adjusted Book Value approach 

can reflect the fundamental value of WV’s assets while the Discounted Cash Flow Approach can reflect 
WV’s future profitability. CapAd views that fair value of assets to be disposed at this time is in a range 

of Baht 322.90 – 377.48 million (value of 40% of total shares of WV and Outstanding Debts), which is 

lower than the selling price by Baht  197.52 – 252.10 million or by 34.35% – 43.84% of the selling price.  
 

Therefore, the selling price of WV shares and Outstanding Debts of Baht 575.00 
million is considered appropriate since it is higher than fair value of the assets. 
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Part 4: Conclusion of Independent Financial Advisor’s Opinion  

 

Please refer to the opinion of the Independent Financial Advisor in “Executive Summary” 
section on page 7 of this report. 

 

However, shareholders should carefully study all documents and information attached to the 
notice to this shareholders’ meeting, for the sake of their own decision making. Decision whether to 

approve the Asset Disposition rests primarily and is the sole discretion of the shareholders. 
 

CapAd, as the Independent Financial Advisor, hereby certifies that it has provided the above 
opinion cautiously in accordance with professional standard for the benefit of the shareholders. 

 

 
 

 
 

 Sincerely Yours, 

 
 The Independent Financial Advisor 

 Capital Advantage Co., Ltd. 
 

 
 -Patchara Netsuwan- 
 

 (Mr. Patchara Netsuwan) 
 Managing Director 

 
 

 

 
 

 
 

 -Patchara Netsuwan- 
 
 (Mr. Patchara Netsuwan) 

 Supervisor 
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Attachment 1 
Business Overview and Operating Performance of 

Wealth Ventures Co., Ltd.  
 

1. General Information 

Company name : Wealth Ventures Co., Ltd. (“WV”) 
Main business : Hotel business 

Head Office : 1599 Petchburi Road, Makkasan Sub-district, Ratchathewi District, Bangkok 
Registered capital : Baht 450,000,000, divided into 4,500,000 ordinary shares at par value of Baht 

100 per share 

Paid-up capital : Baht 450,000,000, divided into 4,500,000 ordinary shares at par value of Baht 
100 per share 

 
2. Business Overview 

2.1 Background 
 Wealth Ventures Co., Ltd. (“WV”) was incorporated on February 19, 2010, under the name LT 

Pentacle Co., Ltd. with the initial registered capital of Baht 1 million to operate hotel, resort and 

apartment businessl. WV entered into 28-year Land Lease Agreement with State Railway of Thailand 
on October 1, 2021 to build a hotel namely “Mercure Bangkok Makkasan Hotel”. Current remaining 

lease period is 23 years and 4 months. 
 WV was renamed twice to Uber Co., Ltd. in 2011 and to Wealth Ventures Co., Ltd. in 2013.  It 

increased the registered capital 3 times to Baht 10 million in 2011, Baht 350 million in 2013 and Baht 

450 million in 2015. 
 On April 7, 2017, WV was granted the Hotel License No. 35/2560 (RorRor 2) for 5 years, ended 

April 6, 2022, specifying therein the hotel's Thai and English name as “Mercure Bangkok Makkasan 
Hotel". WV also obtained BOI Certificate No. 1449/2557 from the Board of Investment Office on April 

11, 2014. The hotel construction commenced in 2011 and the hotel has been opened for service since 

April 30, 2017.  
 On December 29, 2020, the Company invested in 1,800,000 WV’s ordinary shares with par 

value of Baht 100 per share, representing 40% of WV’s registered and paid-up capital. 
 

2.2 Profile and services of Mercure Bangkok Makkasan Hotel 
 Mercure Bangkok Makkasan Hotel is a 4-star hotel with 25-storey building located in the center 

of Bangkok, easy to commute to the Airport Rail Link Station and MRT Petchburi Station. The total 

usable area is approximately 17,293 square meters with 180 guestrooms, consisting of 158 superior 
rooms, 18 executive rooms, and 4 executive suites rooms as well as 3 meeting rooms to cater for 

business meetings and other activities comprising two 50-square meter rooms and one 155-square 
meter room. 

 Moreover, there are 3 restaurants including (1) The Station which serve all-day dining; (2) M 

Wine Lounge which serve a selection of wines, cocktails, and gourmet food and; (3) The Pool Bar 
nesting in a greenery garden with panoramic views of Bangkok city center.  

 Mercure Bangkok Makkasan Hotel renders service under SHA (Amazing Thailand Safety & 
Health Administration) standard and is managed by AAPC (Thailand) Ltd., a member in Accor Group 

which manages more than 35 world-leading hotel brands including Mercure. 
 

3. Board of Directors 

As of August 10, 2021, WV’s Board of Directors consist of 5 directors as follows: 
Name Position 

1. Mr. Chairat Kwanpannya Director 

2. Mr. Robin Bijleveld Director 

3. Mr. Tassapon Bijleveld  Director 

4. Mr. Krisada Prutipat Director 

5. Mr. Kusol Sangkananta Director 

Source: WV’s affidavit 
Remark: Authorized directors are Mr. Chairat Kwanpannya, Mr. Robin Bijleveld, or Mr. Tassapon Bijleveld, total 2 directors co-
sign and affix the company’s seal or Mr. Krisada Prutipat or Mr. Kusol Sangkananta signs with Mr. Chairat Kwanpannya, Mr. Robin 
Bijleveld or Mr. Tassapon Bijleveld, total 2 directors and affix the company’s seal. 
Directors No. 1, 2, and 3 are directors representing Group A Shareholder, and directors No. 4 and 5 are the Company’s director 
representatives. 
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4. Shareholder Structure 
As of August 10, 2021, WV had registered and paid-up capital of Baht 450,000,000, divided 

into 4,500,000 ordinary shares at par value of Baht 100 per share. Details of the shareholder are as 
follows:  

 Shareholders’ Name Number of Shares % Shareholding 

1. News Network Corporation PCL. (Shareholder Group B) 1,800,000 40.00 

2. Mr. Tassapon Bijleveld (Shareholder Group A) 1,556,330 34.58 

3. Mr. Tanet Panichewa (Shareholder Group A) 700,000 15.56 

4. Mr. Suthep Sriintravanit (Shareholder Group A) 443,670 9.86 

 Total 4,500,000 100.00 

Source: WV’s shareholder list (BorAorJor. 5) 
 

5. Financial Highlights 
- Statement of financial position of WV for the year ended December 31, 2018, 2019, and 2020 

are as follows: 
Statement of Financial Position 

(Unit: Baht million) 
Dec 31, 2018 

Audted1/ 
Dec 31, 2019 

Audited1/ 
 Dec 31, 2020 

Audited1/ 

Current assets    

Cash and cash equivalents 35.84 18.62 1.03 

Restricted deposits 11.13 10.09 8.98 

Trade and other receivables 2.60 1.73 1.13 

Inventory  1.71 1.81 0.54 

Other current assets 50.33 44.93 43.11 

 Total current assets 101.61 77.18 54.79 

Non-current assets    

Building and equipment – net 775.90 732.10 691.16 

Intangible assets –net 8.48 8.03 7.25 

Other non-current assets 1.59 1.57  1.57 

 Total non-current assets 785.97 741.70 699.98 

 Total assets 887.58 818.88 754.78 

Current liabilities    

Bank overdrafts  9.99 9.65 9.99 

Current portion of long-term loans from financial institutions 26.51 8.60 - 

Trade and other payables 6.66 6.41 5.66 

Advance cheque - 3.83 - 

Other current liabilities 19.22 17.05 25.73 

 Total current liabilities 62.38 45.54 41.38 

Non-current liabilities    

Long-term loans from financial institutions 197.84 191.53 211.53 

Long-term loan from the related party 355.13 346.13 349.44 

 Total non-current liabilities 552.97 537.66 560.97 

 Total liabilities 615.35 583.20 602.35 

Shareholders’ equity    

Authorized share capital  
(4,500,000 ordinary shares at par value of Baht 100 per share) 

450.00 450.00 450.00 

Issued and paid-up share capital  
(4,500,000 ordinary shares at par value of Baht 100 per share) 

450.00 450.00 450.00 

Retained earnings (deficit) (177.77) (214.32) (297.57) 

 Total shareholders’ equity  272.23 235.68 152.43 

Total liabilities and shareholders’ equity 887.58 818.88 754.78 

 

- Statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2018, 2019, and 2020 

are as follows: 
Statement of Comprehensive Income  

(Unit: Baht million) 
2018 

Audited1/  
2019 

Audited1/ 
2020 

Audited1/ 

Revenue from services 130.77 135.15 23.77 

Other income 0.53 0.15 0.51 

Total revenue 131.30 135.30 24.28 

Cost of services (88.30) (87.18) (52.62) 

Selling expenses (9.95) (11.42) (3.01) 

Administrative expenses (58.98) (58.91) (29.14) 

Total expenses (157.23) (157.51) (84.77) 

Profit (loss) before finance costs and income tax expenses (25.93) (22.21) (60.49) 

Finance costs (14.23) (14.34) (23.19) 

Profit (loss) before income tax expenses (40.16) (36.55) (83.68) 

Income tax expense - - - 

Net profit (loss) for the year (40.16) (36.55) (83.68) 
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Remark: 1/ Financial statements for the year ended December 31, 2018 - 2020 were audited by Ms. Suporn Juthapratheep, the 
certified auditor who is not on the approved list of the SEC. 

 
Management Discussion and Analysis of WV 

Operating Performance 
Revenue  

 Revenue of WV consists of revenue from services, which is the revenue from the hotel service of 
Mercure Bangkok Makkasan Hotel, and other incomes including rental income and interest income. 

 In 2018, WV had total revenue of Baht 131.30 million, comprised of revenue from services of Baht 

130.77 million and other income of Baht 0.53 million. Revenue from service increased by 59.51% from 2017 
as a result of full-year revenue recognition with an occupancy rate of 81.75%, while 2017 was the first year 

of operation and realized revenue for 8 months with a lower average occupancy rate and average room rate 
than in 2018. 

 In 2019, WV's total revenue was at Baht 135.30 million, consisting of revenue from services of Baht 

135.15 million and other income of Baht 0.15 million. The increase in revenue from services was a result of 
the increase in average occupancy rate from 81.75% in 2018 to 83.44% in 2019 while the average room 

rate increased slightly by 0.52%. 
 COVID-19 pandemic has been incurred since the beginning of 2020. The controlling measures were 

implemented by the government including the temporary close of educational institutions, entertainment 
venues, and no seminar and meeting activities is allowed. The department stores and market were also 

temporary closed as well as the announcement of the Emergency Decree and Curfews. International visitors 

were not allowed to enter the country from April 2, 2020 onwards. The hotel has been temporarily closed 
since April 2020 so WV’s revenue from services of Baht 23.77 million was the revenue generated in Q1/2020, 

decreased by Baht 111.38 million, or 82.41% from 2019. In addition, WV had other income of Baht 0.51 
million, yielding total revenue of Baht 24.28 million.  

 

Cost of services 
 Cost of services in hotel business includes cost of employee in service provision, utility cost, cost of 

food and beverages, laundry cost, and other miscellaneous costs. 
 In 2018, cost of services was Baht 88.30 million or 67.52% of revenue from services, increased by 

Baht 18.86 million or 27.16% from 2017. 

 In 2019, WV’s cost of services was Baht 87.18 million, relatively stable compared with the cost of 
service in 2018 of Baht 88.30 million. 

 In 2020, cost of services was Baht 52.62 million, decreased by Baht 34.56 million or 39.64% from 
2019 as a result of the cost controlling measures to reduce the impact of the COVID-19 outbreak. In addition, 

the hotel provided full service until March 2020 only and it has temporarily closed since April 2020, resulting 
in the decrease of cost of service. 

 

Selling and administrative expenses 
 Selling and administrative expenses in 2018 were Baht 68.93 million or 52.50% of total revenue. 

Such expenses decreased by 19.24% from 2017 due to no record of allowance for bad debts.  
In 2019, WV had selling and administrative expenses of Baht 70.33 million, increased by Baht 1.40 

million or 2% from 2018 mainly due to the increase in selling expenses.  

 In 2020, WV’s selling and administrative expenses were Baht 32.15 million, decreased by Baht 
38.18 million or 54.30% from previous year due to the temporary close of the hotel from April to December 

and the implementation of expenses controlling policy by reducing the number of working days of the staff 
by 50%, resulting in 50% reduction in salary expense together with no replacement for the resigned staff 

which represent 40% of total employee.  
 

Net profit (loss) 

 In 2018, WV had net loss of Baht (40.16) million, decreased by 52.92% from 2017 as a result of 
the increase in revenue from services and the decrease in administrative expenses. 

 In 2019, WV’s net loss was Baht (36.55) million, equivalent to net loss margin of (27.01%) which 
is lower than net loss margin of (30.59%) in 2018 as 2019 revenue from services in 2019 was approximately 

Baht 4.39 million higher than 2018 while selling and administrative expenses increased by Baht 1.39 million. 

 In 2020, WV had net loss of Bath (83.68) million, Baht 47.13 million higher than 2019 mainly due 
to the significant decline in revenue from services from the temporary close of the hotel since Q2/2020 as a 

result of the COVID-19 outbreak and higher finance costs.  
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Financial Position  
Assets 

 Total assets of WV decrease continuously. In 2019, total assets were Baht 818.88 million, decreased 
by Baht 68.70 million or 7.74% from 2018 and in 2020, total assets decreased by Baht 64.10 million to Baht 

754.78 million or decreased by 7.83% from 2019. The significant changed assets included building and 

equipment as well as cash and cash equivalents. 

 In 2019, building and equipment decreased by Baht 43.80 million or 5.65% from previous year. 
In 2020, building and equipment dropped by Baht 40.94 million or 5.59% from the previous 

year due to the amortization and depreciation expenses.  

 In 2019 - 2020, cash and cash equivalents decreased by Baht 17.22 million and Baht 17.59 
million or decreased by 48.05% and 94.47% from the previous year respectively.  

 
Liabilities  

 In 2019, WV had total liabilities of Baht 583.20 million, decreased by Baht 32.15 million from 2018 

mainly due to the decrease in long-term loan of Baht 24.22 million from the repayment of loan according to 
the repayment schedule. 

 In 2020, total liabilities of WV were Baht 602.35 million, increased by Baht 19.15 million from 2019 
due to the increase in loan from the related party, accrued interest, and long-term loans from financial 

institutions. During 2020, WV make a debt repayment of Baht 8.60 million and obtained a new long-term 

loan for working capital of Baht 20.00 million to support its liquidity and relieves the impact from the COVID-
19 outbreak. 

 
Shareholder’s equity  

 Total equity of WV decreased continuously from Baht 272.23 million in 2018 to Baht 235.68 million 
in 2019 and Baht 152.43 million in 2020 due to 3 consecutive years of loss from operation especially in 2020 

that WV was affected by the COVID-19 outbreak and the hotel was closed from Q2/2020 – Q4/2020 resulting 

in a higher retained loss. 
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