สงิ่ ทีส
่ ง่ มาด้วย 5

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ิ ทร ัพย์
เกีย
่ วก ับรายการจาหน่ายไปซงึ่ สน
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 ของการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 1/2564)

ของ

่ ั จาก ัด (มหาชน)
บริษ ัท นิวส ์ เน็ ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชน

ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

บริษ ัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จาก ัด

17 พฤศจิกายน 2564

ที่ 122/2564
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
เรือ
่ ง

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระเกีย
่ วกับรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัท นิวส์ เน็ ตเวิรค
์
่ จากัด (มหาชน)
คอร์ปอเรชัน

เรียน

ผู ้ถือหุ ้น
่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

เอกสารแนบ: 1) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และผลการดาเนินงานของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จากัด ซึง่ เป็ น
สินทรัพย์ทจ
ี่ ะจาหน่ายไป
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงานของบริษัท

นิวส์

เน็ ตเวิรค
์

่
คอร์ปอเรชัน

จากัด

(มหาชน) อยูใ่ นข ้อ 5 ของสารสนเทศเกีย
่ วกับรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ บัญชี 2 (สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย
6) ของบริษัทฯ ทีแ
่ นบมากับหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นในครัง้ นี้
อ ้างถึง:

่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 11/2564 ซึง่
1) มติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท นิวส์ เน็ ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน
ประชุมเมือ
่ วันที่ 30 กันยายน 2564
่ จากัด
2) สารสนเทศเกีย
่ วกับรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัท นิวส์ เน็ ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน
(มหาชน) ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 และฉบับแก ้ไข
่ จากัด
3) แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษัท นิวส์ เน็ ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563
(มหาชน) สิน
่ จากัด
4) งบการเงินทีต
่ รวจสอบแล ้วโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท นิวส์ เน็ ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 และงบการเงินทีส
(มหาชน) สาหรับงวด 12 เดือน สิน
่ อบทาน
้ สุดวันที่ 30 มิถน
แล ้ว สาหรับงวด 6 เดือน สิน
ุ ายน 2564
5) งบการเงินทีต
่ รวจสอบแล ้วโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จากัด สาหรับ
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2563 และงบการเงินภายในทีจ
งวด 12 เดือน สิน
่ ัดทาโดยผู ้บริหาร
้ สุดวันที่ 30 มิถน
สาหรับงวด 6 เดือน สิน
ุ ายน 2564
6) บันทึกความเข ้าใจเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับธุรกรรมการลงทุนในบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จากัด เพือ
่ กาหนด
้ ขายหุ ้นทีจ
รายละเอียดเบือ
้ งต ้นของการซือ
่ ะขาย

และการโอนสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืม

่ จากัด (มหาชน) กับนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ฉบับลง
ระหว่างบริษัท นิวส์ เน็ ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน
วันที่ 29 กันยายน 2564
้ ขายหุ ้นและสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จากัด ระหว่าง
7) ร่างสัญญาซือ
่ จากัด (มหาชน) กับนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์
บริษัท นิวส์ เน็ ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน
8) สัญญากู ้ยืมเงินระหว่างบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จากัด และบริษัท Cleveland Universe Limited ลง
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (รวมทัง้ ทีม
่ ก
ี ารแก ้ไขเพิม
่ เติม) และสัญญาโอนสิทธิเรียกร ้องระหว่าง
บริษัทฯ และบริษัท Cleveland Universe Limited ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563

Capital Advantage Co., Ltd.
6 6 / 2 2 L a d p r a o 8 0 , W a n g t h o n g l a n g , B a n g k o k 1 0 3 1 0 , T h a i l a n d
T e l : + 6 6 8 6 5 6 5 9 9 0 0 , + 6 6 8 4 6 6 6 1 8 9 8
w w w . c a p i t a l a d v a n t a g e . c o . t h

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

9) สัญญาเช่าทีด
่ น
ิ เพือ
่ ดาเนินการจัดหาผลประโยชน์ทบ
ี่ ริเวณย่านสถานีมักกะสัน

ั ญา
เลขทีส
่ ญ

907538126 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท เว็ลธ์ เวน
เจอร์ส จากัด และบันทึกต่อท ้ายสัญญาเช่าทีด
่ น
ิ เพือ
่ ดาเนินการจัดหาผลประโยชน์ทบ
ี่ ริเวณย่าน
ั ญา 907540171 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 และครัง้ ที่ 2 เลขที่
สถานีมักกะสัน ครัง้ ที่ 1 เลขทีส
่ ญ
สัญญา 907580020 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท เว็ลธ์
เวนเจอร์ส จากัด
ิ ของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จากัด โดยบริษัท
10) รายงานการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าและทรัพย์สน
ทรีทรี แอพไพรซัล จากัด เลขที่ TT-2021-09-015-TT-HO-OTR ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 โดย
ิ และเพือ
มีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ทราบมูลค่าตลาดปั จจุบน
ั ของทรัพย์สน
่ วัตถุประสงค์สาธารณะ
11) หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข ้อมูล และเอกสารอืน
่ ๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู ้บริหารและ
่ จากัด (มหาชน) และบริษัท เว็ลธ์ เวน
เจ ้าหน ้าทีท
่ เี่ กีย
่ วข ้องของบริษัท นิวส์ เน็ ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน
เจอร์ส จากัด
Disclaimers: 1) ผลการศึก ษาของบริษั ท แคปปิ ตอล แอ๊ด แวนเทจ จ ากัด (“ทีป
่ รึก ษาทางการเงิน อิส ระ” หรือ

“CapAd”) ในรายงานฉบับ นี้ อยู่บ นพื้น ฐานของข ้อมูล และสมมติฐ านที่ไ ด ้รั บ จากผู ้บริห ารของ
่ จากัด (มหาชน) และข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยแก่สาธารณะ ในเว็บไซต์
บริษัท นิวส์ เน็ ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน
ของส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (www.sec.or.th) และ
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
2) ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระจะไม่รับผิดชอบต่อผลกาไรหรือขาดทุน และผลกระทบต่างๆ อันเกิด
จากการทารายการในครัง้ นี้
3) ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระทาการศึกษาโดยใช ้ความรู ้ ความสามารถ และความระมัดระวัง โดยตัง้
มั่นอยูบ
่ นพืน
้ ฐานเยีย
่ งผู ้ประกอบวิชาชีพ
4) ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระได ้พิจารณาและให ้ความเห็ น ภายใต ้สถานการณ์และข ้อมูลทีส
่ ามารถ
รับรู ้ได ้ในปั จจุบน
ั หากสถานการณ์และข ้อมูลมีการเปลีย
่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญ อาจส่งผลกระทบ
ต่อผลการศึกษาของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระได ้
่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NEWS”)
ตามทีท
่ ป
ี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท นิวส์ เน็ ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน
ครัง้ ที่ 11/2564 เมือ
่ วันที่ 30 กันยายน 2564 ได ้มีมติอนุมัตใิ ห ้เสนอต่อทีป
่ ระชุม วิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ของ
บริษัทฯ ซึง่ จะจัดขึน
้ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เพือ
่ พิจารณาอนุมัตก
ิ ารจาหน่ายไปซึง่ หุ ้นสามัญทัง้ หมดของบริษัท
เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จากัด (“WV”) และโอนสิทธิเรียกร ้องในหนี้เงินให ้กู ้ยืมที่ WV มีอยูต
่ อ
่ บริษัทฯ พร ้อมดอกเบีย
้ ค ้าง
้ ประมาณ 575 ล ้านบาท ให ้แก่นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ("ผู ้จะซือ
้ ") ซึง่ เป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่
จ่าย1 ในมูลค่ารวมทัง้ สิน
ของ WV และมิได ้เป็ นบุคคลทีเ่ กีย
่ วโยงกันกับบริษัทฯ
ิ ทีบ
้ มีดงั ต่อไปนี้
ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย
่ วกับทรัพย์สน
่ ริษัทฯ จะจาหน่ายให ้แก่ผู ้จะซือ

1

ตามสัญญากู ้ยืมเงินระหว่าง WV (ในฐานะผู ้กู ้) และบริษัท Cleveland Universe Limited (ในฐานะผู ้ให ้กู ้) ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (รวมทัง้

ทีม
่ ก
ี ารแก ้ไขเพิม
่ เติม) และสัญญาโอนสิทธิเรียกร ้องระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู ้รับโอนสิทธิ) และบริษัท Cleveland Universe Limited (ในฐานะ
ผู ้โอนสิทธิ) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เกีย
่ วกับการโอนสิทธิเรียกร ้องตามหนีเ้ งินกู ้ตามสัญญากู ้ยืมเงิน ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ข ้างต ้น (รวม
เรียกว่า “สัญญากู ้ยืมเงินของ WV”)

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 2/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

่ “โรงแรมเมอร์เคียว
หุ ้นสามัญของ WV ซึง่ ประกอบธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว จานวน 180 ห ้อง ภายใต ้ชือ
กรุงเทพ มักกะสัน” (“โรงแรมฯ”) จานวน 1,800,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 40 ของทุน
้ 432,395,882.30 บาท
จดทะเบียนและชาระแล ้วของ WV ในราคาหุ ้นละ 240.22 บาท คิดเป็ นมูลค่าทัง้ สิน
สิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมของ WV โดยบริษัทฯ จะโอนสิทธิเรียกร ้องในฐานะเจ ้าหนีใ้ นหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมที่
้ ขายเสร็จสมบูรณ์ (Completion Date) โดยมีมล
WV มีอยูต
่ อ
่ บริษัทฯ พร ้อมดอกเบีย
้ ค ้างจ่าย ณ วันทีท
่ าการซือ
ู ค่า
ขายรวมประมาณ 142,604,117.70 บาท ประกอบด ้วย (1) สิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืม จานวน 138,450,599.71
บาท และ (2) ดอกเบีย
้ คงค ้างประมาณ 4,153,517.99 บาท ซึง่ คานวณตัง้ แต่วน
ั ที่ 29 ธันวาคม 2563 (วันทีร่ ับโอน
หนี)้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 (วันทีค
่ าดว่าจะทารายการแล ้วเสร็จ)
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หนีเ้ งินให ้กู ้ยืมและดอกเบีย
้ คงค ้างของ WV ทีม
่ อ
ี ยูต
่ อ
่ บริษัทฯ มีมล
ู ค่า
ประมาณ

141,591,342.07

บาท

และหากคานวณถึง

ณ

วันที่ 29

ธันวาคม

2564

จะมีมล
ู ค่าประมาณ

142,604,117.70 บาท
ภายหลังจากการเข ้าทารายการในครัง้ นี้ บริษัทฯ จะมิได ้มีการลงทุนใน WV ซีง่ เป็ นบริษัทร่วมทีด
่ าเนินธุรกิจ
โรงแรมอีกต่อไป รวมทัง้ จะไม่มเี งินให ้กู ้ยืมและดอกเบีย
้ คงค ้างแก่ WV และภาระค้าประกันเงินกู ้ยืมตามสัญญากู ้เงิน
้
กับสถาบันการเงินให ้แก่ WV2 อีกต่อไปเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีข ้อผูกพันตามเงือ
่ นไขในสัญญาซือ
้ ซึง่ บริษัทฯ ยังคงมีภาระผูกพันในวงเงินไม่เกินราคา
ขายหุ ้นและสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ระหว่างบริษัทฯ กับผู ้จะซือ
้ ขายหุ ้นและการโอนสิทธิเรียกร ้องในหนี้เงินให ้กู ้ยืมพร ้อมดอกเบีย
ซือ
้ ค ้างจ่ายทัง้ หมดซึง่ ไม่เกิน 575 ล ้านบาท แต่
บริษั ทฯ จะสามารถเรี ย กร อ
้ งความเสีย หายได ้อีก ทอดหนึ่ง (Back-to-Back Warranty) จากบริษั ท Cleveland
Universe Limited (ผู ้ขายหุ ้น WV ให ้แก่บริษัทฯ ในเดือนธันวาคม 2563) ในวงเงินไม่เกิน 560 ล ้านบาท ดังนั น
้
บริษัทฯ ยังคงรับภาระสุทธิสงู สุดคือ 15 ล ้านบาท3
้ ขายหุ ้นและ
พร ้อมกันนี้ ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 11/2564 ได ้มีมติอนุมัตก
ิ ารเข ้าทาสัญญาซือ
้ และ/หรือ
สิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู ้ขาย และนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ในฐานะผู ้ซือ
เอกสารอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วข ้อง สาหรับการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ สาหรับ (ก) หุ ้นสามัญของ WV ร ้อยละ 40 ของจานวน
หุ ้นทัง้ หมดใน WV และ (ข) สิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมของ WV ตามสัญญากู ้ยืมเงินระหว่าง WV (ในฐานะผู ้กู ้)
และบริษัท Cleveland Universe Limited (ในฐานะผู ้ให ้กู ้) ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (รวมทัง้ ทีม
่ ก
ี ารแก ้ไข
เพิม
่ เติม) และสัญญาโอนสิทธิเรียกร ้องระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู ้รับโอนสิทธิ) และบริษัท Cleveland Universe
Limited (ในฐานะผู ้โอนสิทธิ) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สาหรับการโอนสิทธิเรียกร ้องตามหนีเ้ งินกู ้ตามสัญญากู ้ยืม
เงิน ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ข ้างต ้น (รวมเรียกว่า “สัญญากู ้ยืมเงินของ WV”)
ซึง่ การโอนสิทธิเรียกร ้องตามหนีเ้ งินกู ้ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท Cleveland Universe Limited นัน
้ สืบ
เนือ
่ งมาจากธุรกรรมการได ้มาซึง่ สินทรัพย์สาหรับหุ ้นสามัญและสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ของ WV ทีไ่ ด ้รับอนุมัตจิ าก
้
มติทป
ี่ ระชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2563 ของบริษัทฯ เมือ
่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู ้ซือ
้ หุ ้นและรับโอนสิทธิเรียกร ้องในหนี้
และบริษัท Cleveland Universe Limited ในฐานะผู ้ขาย ทัง้ นี้ หลังจากการซือ
เงินกู ้มาจากผู ้ขายเดิมนัน
้ บริษัทฯ และ WV ไม่ได ้เข ้าทาสัญญากู ้ยืมเงินเพิม
่ เติมอีก4

2

บริษัทฯ จานาหุ ้นทัง้ หมดทีถ
่ อ
ื ใน WV จานวน 1,800,000 หุ ้น เพือ
่ เป็ นหลักประกันเงินกู ้ยืมให ้แก่สถาบันการเงิน

3

รายละเอียดเพิม
่ เติมในส่วนที่ 1 ข ้อ 1.4 และส่วนที่ 2 ข ้อ 2.2 (1) ของรายงานฉบับนี้

4

้ ขายเสร็จสมบูรณ์ ตามทีร่ ะบุในสัญญาซือ
้ ขายหุ ้นและสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ นาย
โดยเมือ
่ เงือ
่ นไขบังคับก่อนครบถ ้วน และ ณ วันทีก
่ ารซือ

้ ขายดังกล่าวให ้แก่บริษัทฯ ครบเต็มจานวน และเมือ
ิ นีเ้ สร็จสมบูรณ์
ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ จะชาระราคาซือ
่ ธุรกรรมการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สน

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 3/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

้ ได ้เข ้าทาบันทึกความเข ้าใจเบือ
โดยเมือ
่ วันที่ 29 กันยายน 2564 บริษัทฯ และผู ้จะซือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับธุรกรรม
้ ขายหุ ้น WV และการโอนสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้
การลงทุนใน WV เพือ
่ กาหนดรายละเอียดเบือ
้ งต ้นของการซือ
กู ้ยืม (“บันทึกความเข ้าใจเบือ
้ งต ้นฯ”) ซึง่ จะเข ้าทาธุรกรรมการลงทุนใน WV ให ้แล ้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม
ั ญาได ้ตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อักษร (หรือเรียกว่า “วันทีท
้ ขายเสร็จสมบูรณ์” หรือ
2564 หรือวันอืน
่ ใดทีค
่ ส
ู่ ญ
่ าการซือ
Completion Date)
ทัง้ นี้

การเข ้าทารายการดังกล่าวถือเป็ นการเข ้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์

ตามประกาศ

คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม
่ น
ี ั ยสาคัญทีเ่ ข ้าข่ายเป็ นการ
ได ้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ
่ ง การเปิ ดเผย
ข ้อมูลและการปฏิบต
ั ก
ิ ารของบริษัทจดทะเบียนในการได ้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และทีไ่ ด ้แก ้ไข
เพิม
่ เติม (“ประกาศรายการได ้มาหรือจาหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร ้อยละ 67.60 ตามเกณฑ์มล
ู ค่า
้ สุดวันที่ 30 มิถน
รวมสิง่ ตอบแทน อ ้างอิงจากงบการเงินรวมทีส
่ อบทานแล ้วของบริษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือน สิน
ุ ายน
2564 และเมือ
่ รวมกับรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ ทีเ่ กิดขึน
้ ย ้อนหลัง 6 เดือนก่อนวันทีค
่ ณะกรรมการ
บริษัทฯ จะมีมติอนุมัตใิ ห ้บริษัทฯ เสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตก
ิ ารเข ้าทารายการในครัง้ นี้ซงึ่ เท่ากับ
ร ้อยละ 11.18 แล ้ว จะมีขนาดรายการสูงสุดรวมเท่ากับร ้อยละ 78.78 ตามเกณฑ์มล
ู ค่ารวมสิง่ ตอบแทน ซึง่ เข ้าข่าย
เป็ นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได ้มาหรือจาหน่ายไป กล่าวคือ เป็ นการตกลงเข ้าทารายการระหว่าง
บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย กับบริษัทจดทะเบียนอืน
่ หรือบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอืน
่ โดยมีมูลค่าของ
รายการเท่ากับร ้อยละ 50 หรือสูงกว่า
ดังนัน
้

บริษัทฯ

จึงมีหน ้าทีต
่ ้องเปิ ดเผยสารสนเทศ

เกีย
่ วกับการเข ้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์

ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) แต่งตัง้ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระเพือ
่ แสดง
ความเห็นต่อผู ้ถือหุ ้น ตลอดจนขออนุมัตก
ิ ารเข ้าทารายการดังกล่าวต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ โดยต ้องได ้รับ
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดย
คะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมและมีสท
ไม่นับส่วนของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ว่ นได ้เสีย
บริษัทฯ ได ้แต่งตัง้ บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด เป็ นทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ (“ทีป
่ รึกษา
ทางการเงินอิสระ” หรือ “CapAd”) เพือ
่ ให ้ความเห็นต่อผู ้ถือหุ ้นเกีย
่ วกับความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมของ
ราคาและเงือ
่ นไขของรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
ทัง้ นี้ CapAd ได ้ศึกษาข ้อมูลในสารสนเทศเกีย
่ วกับรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึง
ข ้อมูลทีไ่ ด ้จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารและฝ่ ายจัดการของบริษัทฯ รวมทัง้ เอกสารทีไ่ ด ้รับจากบริษัทฯ เช่น งบการเงิน
ิ บันทึกข ้อตกลงเบือ
แผนการดาเนินธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สน
้ งต ้นฯ สัญญา
้ ขายหุ ้นและสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ และเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย
เงินกู ้ สัญญาซือ
่ วข ้องกับการทารายการ รวมทัง้ ข ้อมูลที่
เผยแพร่ตอ
่ สาธารณะทัว่ ไป

ข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

สานักงานคณะกรรมการกากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และข ้อมูลทางการเงินจากเว็บไซต์ตา่ งๆ เป็ นต ้น เพือ
่
พิจารณาให ้ความเห็นต่อการทารายการดังกล่าว
ความเห็ น ของ CapAd ในรายงานฉบับ นี้ตัง้ อยู่บ นสมมติฐ านว่า ข ้อมูล และเอกสารดัง กล่า วเป็ นข ้อมู ล ที่
ถูกต ้องตามความเป็ นจริงและสมบูรณ์ ตามทีผ
่ ู ้บริหารของบริษัท ฯ จัดเตรียมให ้กับทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ ทัง้ นี้

้ ขายจะแล ้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือวันอืน
บริษัทฯ จะยุตก
ิ ารเป็ นผู ้ถือหุ ้นและผู ้ให ้กู ้ใน WV ซึง่ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการซือ
่ ใดที่
ั ญาได ้ตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อก
คูส
่ ญ
ั ษร

ทัง้ นี้

หากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ

มีมติไม่อนุมต
ั ใิ ห ้เข ้าทารายการจาหน่ายไปรายการนีห
้ รือ

ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงจะเลิกสัญญาซือ
้ ขายหุ ้นและสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ต่อไป
เงือ
่ นไขบังคับก่อนไม่บรรลุผลสาเร็จ คูส
่ ญ

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 4/68

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

CapAd ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความถูกต ้องหรือความสมบูรณ์ของข ้อมูล ได ้ และการให ้ความเห็นนี้ CapAd
พิจ ารณาจากสถานการณ์ แ ละข ้อมู ล ที่ส ามารถรั บ รู ไ้ ด ้ในปั จ จุ บั น ณ วั น ที่จั ด ท ารายงานฉบั บ นี้ ทั ง้ นี้ หากมีก าร
เปลีย
่ นแปลงใดๆ หรือ มีเหตุการณ์ใดเกิดขึน
้ ในอนาคต อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจและ
ประมาณการทางการเงินของ WV และการประเมินและวิเคราะห์ของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงการตัดสินใจ
ของผู ้ถือหุ ้นต่อการทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ได ้
ในการให ้ความเห็นต่อผู ้ถือหุ ้นในครัง้ นี้ CapAd ได ้ศึกษาและวิเคราะห์ข ้อมูลต่างๆ ตามทีก
่ ล่าวข ้างต ้น โดย
พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ประกอบกับปั จจัยต่างๆ
CapAd

ทีเ่ กีย
่ วข ้องกัน

โดย

ได ้พิจารณาข ้อมูลดังกล่าวด ้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผู ้ประกอบวิชาชีพพึง

กระทา และได ้คานึงถึงประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นเป็ นสาคัญ
เอกสารแนบท ้ายรายงานความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้

ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของรายงาน

ความเห็นและเป็ นข ้อมูลทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นควรพิจารณาร่วมกับรายงานความเห็นฉบับนีด
้ ้วย
CapAd ได ้พิจารณาและศึกษาข ้อมูลของรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ โดยสามารถสรุปข ้อมูลและผล
การศึกษาได ้ดังต่อไปนี้
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คำนิยำม (Abbreviation)
“บริษัทฯ” หรือ “NEWS”

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

“WV”

บริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทร่วมของบริษัทฯ

“โรงแรมฯ”

โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน

้ ”
“ผู ้จะซือ

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์

“บันทึกความเข ้าใจเบือ
้ งต ้นฯ”

บันทึกความเข ้าใจเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับธุรกรรมการลงทุนในบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จากัด เพือ
่ กาหนด
้ ขายหุ ้น และการโอนสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืม ระหว่างบริษัทฯ
รายละเอียดเบือ
้ งต ้นของการซือ
กับนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ฉบับลงวันที่ 29 กันยายน 2564

้ ขายหุ ้นและ
“สัญญาซือ

้ ขายหุ ้นสามัญของ WV และการโอนสิทธิเรียกร ้องในฐานะเจ ้าหนีใ้ นหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมทีบ
สัญญาซือ
่ ริษัทฯ

สิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้”

ให ้กู ้ยืมแก่ WV พร ้อมดอกเบีย
้ ค ้างจ่าย ระหว่างบริษัทฯ กับ นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์

้ ขายหุ ้นเดิม"
"สัญญาซือ

้ ขายหุ ้นลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู ้ซือ
้ ) และบริษัท Cleveland
สัญญาซือ
Universe Limited (ในฐานะผู ้ขาย) ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการทีบ
่ ริษัทฯ ได ้มาซึง่ หุ ้นสามัญร ้อยละ 40 และ
สิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ของ WV ตามมติทป
ี่ ระชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2563 ของบริษัทฯ เมือ
่
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

้ ขายเสร็จสมบูรณ์"
"วันทีท
่ าการซือ

้ ขายหุ ้นทีจ
วันทีท
่ าการซือ
่ ะขาย (Completion Date)

“หนีเ้ งินให ้กู ้ยืม”

หนีเ้ งินกู ้ยืมที่ WV มีอยูต
่ อ
่ บริษัทฯ และดอกเบีย
้ ค ้างจ่าย

"สัญญากู ้ยืมเงินของ WV"

สัญญากู ้ยืมเงินระหว่าง WV (ในฐานะผู ้กู ้) และบริษัท Cleveland Universe Limited (ในฐานะผู ้ให ้กู ้)
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (รวมทัง้ ทีม
่ ก
ี ารแก ้ไขเพิม
่ เติม) และสัญญาโอนสิทธิเรียกร ้องระหว่าง
บริษัทฯ (ในฐานะผู ้รับโอนสิทธิ) และบริษัท Cleveland Universe Limited (ในฐานะผู ้โอนสิทธิ) ลง
วันที่ 29 ธันวาคม 2563

“รฟท.” หรือ “ผู ้ให ้เช่า”

การรถไฟแห่งประเทศไทย

“โรคไวรัส COVID-19”

้ ไวรัสโคโรนา 2019
โรคติดเชือ

“ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

“CapAd”
ิ อิสระ”
“ผู ้ประเมินราคาทรัพย์สน

บริษัท ทรีทรี แอพไพรซัล จากัด

“สานักงาน ก.ล.ต.”

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“ประกาศรายการได ้มาหรือจาหน่ายไป”

ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ในการทารายการทีม
่ ี
นั ย ส าคัญ ที่เ ข ้าข่า ยเป็ นการได ้มาหรือ จ าหน่ า ยไปซึง่ สิน ทรั พ ย์ และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ
่ ง การเปิ ดเผยข ้อมูลและการปฏิบัตก
ิ ารของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได ้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และทีม
่ ก
ี ารแก ้ไขเพิม
่ เติม

“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด”

พระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด ้มีการแก ้ไขเพิม
่ เติม)

“NTA”

สินทรัพย์ทม
ี่ ต
ี วั ตนสุทธิ (Net Tangible Assets)

“WACC”

อัตราต ้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย
่ ถ่วงน้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital)
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บทสรุปผูบ
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่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NEWS”)
ตามทีท
่ ป
ี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท นิวส์ เน็ ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน
ครัง้ ที่ 11/2564 เมือ
่ วันที่ 30 กันยายน 2564 ได ้มีมติอนุมัตใิ ห ้เสนอต่อทีป
่ ระชุม วิสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 1/2564 ของ
บริษัทฯ ซึง่ จะจัดขึน
้ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เพือ
่ พิจารณาอนุมัตก
ิ ารจาหน่ายไปซึง่ หุ ้นสามัญทัง้ หมดของบริษัท
เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จากัด (“WV”) และโอนสิทธิเรียกร ้องในหนี้เงินให ้กู ้ยืมที่ WV มีอยูต
่ อ
่ บริษัทฯ พร ้อมดอกเบีย
้ ค ้าง
้ ประมาณ 575 ล ้านบาท ให ้แก่นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ("ผู ้จะซือ
้ ") ซึง่ เป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่
จ่าย5 ในมูลค่ารวมทัง้ สิน
ิ ทีบ
ของ WV และมิได ้เป็ นบุคคลทีเ่ กีย
่ วโยงกันกับบริษัทฯ โดยรายละเอียดเกีย
่ วกับทรัพย์สน
่ ริษัทฯ จะจาหน่ายให ้แก่
้ มีดงั ต่อไปนี้
ผู ้จะซือ
่ “โรงแรมเมอร์เคียว
หุน
้ สำม ัญของ WV ซึง่ ประกอบธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว จานวน 180 ห ้อง ภายใต ้ชือ
กรุงเทพ มักกะสัน” (“โรงแรมฯ”) จานวน 1,800,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 40 ของทุน
้ 432,395,882.30 บาท
จดทะเบียนและชาระแล ้วของ WV ในราคาหุ ้นละ 240.22 บาท คิดเป็ นมูลค่าทัง้ สิน
สิทธิเรียกร้องในหนีเ้ งินให้กย
ู้ ม
ื ของ WV โดยบริษัทฯ จะโอนสิทธิเรียกร ้องในฐานะเจ ้าหนีใ้ นหนีเ้ งินให ้
้ ขายเสร็จสมบูรณ์ (Completion Date) โดยมี
กู ้ยืมที่ WV มีอยูต
่ อ
่ บริษัทฯ พร ้อมดอกเบีย
้ ค ้างจ่าย ณ วันทีท
่ าการซือ
มูลค่าขายรวมประมาณ

142,604,117.70

บาท

ประกอบด ้วย

(1)

สิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืม

จานวน

138,450,599.71 บาท และ (2) ดอกเบีย
้ คงค ้างประมาณ 4,153,517.99 บาท (คานวณจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม
2564)
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หนีเ้ งินให ้กู ้ยืมทัง้ หมดของ WV มีมล
ู ค่าประมาณ 141,591,342.07 บาท
และหากคานวณถึง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 จะมีมล
ู ค่าประมาณ 142,604,117.70 บาท
ภายหลังจากการเข ้าทารายการในครัง้ นี้ บริษัทฯ จะมิได ้มีการลงทุนใน WV ซีง่ เป็ นบริษัทร่วมทีด
่ าเนินธุรกิจ
โรงแรมอีกต่อไป รวมทัง้ จะไม่มเี งินให ้กู ้ยืมแก่ WV และภาระค้าประกันเงินกู ้ยืมตามสัญญากู ้เงินกับสถาบันการเงิน
้ ขายหุ ้นและสิทธิ
ให ้แก่ WV6 อีกต่อไปเช่นกัน แต่อย่างใด บริษัทฯ ยังคงมีข ้อผูกพันตามเงือ
่ นไขในสัญญาซือ
้ ซึง่ บริษัทฯ ยังคงมีภาระผูกพันในวงเงินไม่เกินราคาซือ
้ ขายหุ ้นและ
เรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ระหว่างบริษัทฯ กับผู ้จะซือ
การโอนสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมพร ้อมดอกเบีย
้ ค ้างจ่ายทัง้ หมดซึง่ ไม่เกิน

575

ล ้านบาท

แต่บริษัทฯ

จะ

สามารถเรียกร ้องความเสียหายได ้อีกทอดหนึง่ (Back-to-Back Warranty) จากบริษัท Cleveland Universe
Limited (ผู ้ขายหุ ้น WV ให ้แก่บริษัทฯ ในเดือนธันวาคม 2563) ในวงเงินไม่เกิน 560 ล ้านบาท ดังนัน
้ บริษัทฯ ยังคง
รับภาระสุทธิสงู สุดคือ 15 ล ้านบาท7
้ ขายหุ ้นและ
พร ้อมกันนี้ ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 11/2564 ได ้มีมติอนุมัตก
ิ ารเข ้าทาสัญญาซือ
้ และ/หรือ
สิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู ้ขาย และนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ในฐานะผู ้ซือ
เอกสารอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วข ้อง สาหรับการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ สาหรับ (ก) หุ ้นสามัญของ WV ร ้อยละ 40 ของจานวน
หุ ้นทัง้ หมดใน WV และ (ข) สิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมของ WV ตามสัญญากู ้ยืมเงินระหว่าง WV (ในฐานะผู ้กู ้)
และบริษัท Cleveland Universe Limited (ในฐานะผู ้ให ้กู ้) ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (รวมทัง้ ทีม
่ ก
ี ารแก ้ไข
เพิม
่ เติม) และสัญญาโอนสิทธิเรียกร ้องระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู ้รับโอนสิทธิ) และบริษัท Cleveland Universe

5

โปรดดูเชิงอรรถ 1 ในหน ้าที่ 2

6

บริษัทฯ จานาหุ ้นทัง้ หมดทีถ
่ อ
ื ใน WV จานวน 1,800,000 หุ ้น เพือ
่ เป็ นหลักประกันเงินกู ้ยืมให ้แก่สถาบันการเงิน

7

รายละเอียดเพิม
่ เติมในส่วนที่ 1 ข ้อ 1.4 และส่วนที่ 2 ข ้อ 2.2 (1) ของรายงานฉบับนี้

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 8/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

Limited (ในฐานะผู ้โอนสิทธิ) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สาหรับการโอนสิทธิเรียกร ้องตามหนีเ้ งินกู ้ตามสัญญากู ้ยืม
เงิน ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ข ้างต ้น (รวมเรียกว่า “สัญญากู ้ยืมเงินของ WV”)
ซึง่ การโอนสิทธิเรียกร ้องตามหนีเ้ งินกู ้ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท Cleveland Universe Limited นัน
้ สืบ
เนือ
่ งมาจากธุรกรรมการได ้มาซึง่ สินทรัพย์สาหรับหุ ้นสามัญและสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ของ WV ได ้รับอนุมัตจิ ากมติ
้ และบริษัท
ทีป
่ ระชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ
่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู ้ซือ
้ หุ ้นและรับโอนสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้มาจาก
Cleveland Universe Limited ในฐานะผู ้ขาย ทัง้ นี้ หลังจากการซือ
ผู ้ขายเดิมนัน
้ บริษัทฯ และ WV ไม่ได ้เข ้าทาสัญญากู ้ยืมเงินเพิม
่ เติมอีก8
้ ได ้เข ้าทาบันทึกความเข ้าใจเบือ
โดยเมือ
่ วันที่ 29 กันยายน 2564 บริษัทฯ และผู ้จะซือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับธุรกรรม
้ ขายหุ ้น WV และการโอนสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้
การลงทุนใน WV เพือ
่ กาหนดรายละเอียดเบือ
้ งต ้นของการซือ
กู ้ยืม (“บันทึกความเข ้าใจเบือ
้ งต ้นฯ”) ซึง่ จะเข ้าทาธุรกรรมการลงทุนใน WV ให ้แล ้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม
ั ญาได ้ตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อักษร (หรือเรียกว่า “วันทีท
้ ขายเสร็จสมบูรณ์” หรือ
2564 หรือวันอืน
่ ใดทีค
่ ส
ู่ ญ
่ าการซือ
Completion Date)
ทัง้ นี้

การเข ้าทารายการดังกล่าวถือเป็ นการเข ้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์

ตามประกาศ

คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม
่ น
ี ั ยสาคัญทีเ่ ข ้าข่ายเป็ นการ
ได ้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ
่ ง การเปิ ดเผย
ข ้อมูลและการปฏิบต
ั ก
ิ ารของบริษัทจดทะเบียนในการได ้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และทีไ่ ด ้แก ้ไข
เพิม
่ เติม (“ประกาศรายการได ้มาหรือจาหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร ้อยละ 67.60 ตามเกณฑ์มล
ู ค่า
้ สุดวันที่ 30 มิถน
รวมสิง่ ตอบแทน อ ้างอิงจากงบการเงินรวมทีส
่ อบทานแล ้วของบริษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือน สิน
ุ ายน
2564 และเมือ
่ รวมกับรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ ทีเ่ กิดขึน
้ ย ้อนหลัง 6 เดือนก่อนวันทีค
่ ณะกรรมการ
บริษัทฯ จะมีมติอนุมัตใิ ห ้บริษัทฯ เสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ พิจารณาอนุมัตก
ิ ารเข ้าทารายการในครัง้ นี้ ซงึ่ เท่ากับ
ร ้อยละ 11.18 แล ้ว จะมีขนาดรายการสูงสุดรวมเท่ากับร ้อยละ 78.78 ตามเกณฑ์มล
ู ค่ารวมสิง่ ตอบแทน ซึง่ เข ้าข่าย
เป็ นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได ้มาหรือจาหน่ายไป กล่าวคือ เป็ นการตกลงเข ้าทารายการระหว่าง
บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย กับบริษัทจดทะเบียนอืน
่ หรือบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอืน
่ โดยมีมูลค่าของ
รายการเท่ากับร ้อยละ 50 หรือสูงกว่า
ดังนัน
้

บริษัทฯ

จึงมีหน ้าทีต
่ ้องเปิ ดเผยสารสนเทศ

เกีย
่ วกับการเข ้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์

ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) แต่งตัง้ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระเพือ
่ แสดง
ความเห็นต่อผู ้ถือหุ ้น ตลอดจนขออนุมัตก
ิ ารเข ้าทารายการดังกล่าวต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ โดยต ้องได ้รับ
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดย
คะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมและมีสท
ไม่นับส่วนของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ว่ นได ้เสีย
บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด (“ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ” หรือ “CapAd”) ในฐานะทีป
่ รึกษา
ทางการเงินอิสระทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ โดยบริษัทฯ เพือ
่ ให ้ความเห็นแก่ผู ้ถือหุ ้น เกีย
่ วกับความสมเหตุสมผล และความ
เหมาะสมของราคาและเงือ
่ นไขของรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ โดย CapAd ได ้พิจารณาวัตถุประสงค์และความ
่ ง ดังต่อไปนี้
จาเป็ นในการทารายการ ประกอบกับ ข ้อดี ข ้อด ้อย ประโยชน์ และความเสีย
จากนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ซึง่ มีนโยบายทีจ
่ ะลงทุนในธุรกิจทีเ่ ป็ นการต่อขยายจากธุรกิจเดิม (ธุรกิจ
่ ) ทีม
่ ง
สือ
่ อ
ี ยูใ่ นปั จจุบน
ั เพือ
่ เป็ นการเพิม
่ ช่องทางและศักยภาพในการหารายได ้ รวมถึงการพิจารณากระจายความเสีย

8

โปรดดูเชิงอรรถ 4 ในหน ้าที่ 3

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 9/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ของการลงทุนไปยังธุรกิจทีม
่ ศ
ี ักยภาพในการเติบโต

ไม่พงึ่ พารายได ้หลักจากความสามารถของบุคลากรเป็ นหลัก

โดยอาจจะพิจารณาเข ้าลงทุนในรูปแบบบริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ ้อม บริษัทร่วม หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
เมือ
่ เดือนพฤษภาคม 2563 บริษัทฯ จึงตัดสินใจเข ้าไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมผ่านการลงทุนในหุ ้นสามัญ
WV ในสัดส่วนร ้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล ้วของ WV พร ้อมทัง้ รับโอนสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ โดยที่
่ งของการลงทุน ภายใต ้สถานการณ์และผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
้
บริษัทฯ ได ้ประเมินความเสีย
ไวรัสโคโรนา 2019 (“โรคไวรัส COVID-19”) ในช่วงเวลานั น
้ ซึง่ อยูใ่ นระลอกแรกของการแพร่ระบาดในประเทศไทย
โดยทีค
่ ณะกรรมการบริษัทฯ คาดการณ์วา่ โรงแรมฯ ซึง่ หยุดให ้บริการชัว่ คราวเมือ
่ เดือนเมษายน 2563 จะสามารถ
้ ปี 2563 และต่อมาได ้เข ้าทาธุรกรรมดังกล่าวแล ้วเสร็จเมือ
กลับมาดาเนินงานได ้ตามปกติภายในสิน
่ วันที่ 29 ธั นวาคม
2563 ซึง่ เป็ นช่วงเริม
่ ต ้นของการแพร่ระบาดในระลอกที่ 2
เมือ
่ พิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในระลอกที่ 2 เมือ
่ ปลายปี 2563 ต่อเนือ
่ ง
้ รายใหม่และผู ้เสียชีวต
มาถึงระลอกที่ 3 ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2564 เป็ นต ้นมา ทีม
่ จ
ี านวนผู ้ติดเชือ
ิ เพิม
่ ขึน
้ อย่าง
ต่อเนือ
่ ง ในขณะทีก
่ ารเร่งฉีดวัคซีนให ้แก่ประชาชนในช่วงครึง่ แรกของปี 2564 ยังคงมีข ้อจากัดหลายประการ และเริม
่
้ ไวรัส COVID-19 สาย
ฉีดวัคซีนได ้มากขึน
้ ตัง้ แต่เดือนมิถน
ุ ายน 2564 เป็ นต ้นมา ประกอบกับการกลายพันธุข
์ องเชือ
พันธุเ์ ดลต ้าทีส
่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพทีล
่ ดลงของวัคซีนในทุกยีห
่ ้อทั่วโลก

จึงทาให ้การคาดการณ์ของทิศทางธุรกิจ

โรงแรมมีการเปลีย
่ นแปลงไป โดยคาดว่าจะเริม
่ ฟื้ นตัวเข ้าใกล ้ระดับเดิมก่อน COVID-19 ในปี 2567
อนึง่ เมือ
่ วิเคราะห์สถานการณ์ของอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ วและโรงแรม และโอกาสการฟื้ นตัวของโรงแรมฯ
ซึง่ ล ้วนแต่เป็ นปั จจัยภายนอกทีค
่ วบคุมได ้ยาก ดังนัน
้ การจาหน่ายไปซึง่ หุ ้นสามัญของ WV รวมทัง้ การโอนสิทธิ
เรียกร ้องในฐานะเจ ้าหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมที่ WV ยังคงค ้างกับบริษัทฯ ถือว่าเป็ นทางเลือกหนึง่ ทีเ่ หมาะสมในสถานการณ์
ปั จจุบน
ั ของบริษัทฯ

ซึง่ จะเป็ นการลดการลงทุนในธุรกิจทีจ
่ าเป็ นต ้องใช ้ระยะเวลาในการฟื้ นตัวนานกว่าทีค
่ าดการณ์

ไว ้

สามารถนาเงินไปลงทุนธุรกิจอืน
่ ทีม
่ โี อกาสได ้รับผลตอบแทนเร็ว ขึน
้

ทาให ้บริษัทฯ

ซึง่ จะส่งผลดีตอ
่ ผลการ

ดาเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตต่อไป
ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะได ้รับประโยชน์จากการเข ้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี้ ดังนี้
่ งจากการลงทุนในธุรกิจโรงแรม ซึง่ เป็ นธุรกิจทีไ่ ด ้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
(1) ลดความเสีย
้ ไวรัส
เชือ

COVID-19

้ โดยรวม
อย่างรุนแรงทีก
่ ระทบต่อกาลังซือ

ซึง่ รวมถึงพฤติกรรมการท่องเทีย
่ วที่

เปลีย
่ นแปลงไปด ้วย และคาดว่าจะใช ้ระยะเวลาในการฟื้ นตัวนานกว่าทีป
่ ระเมินไว ้ ณ ช่วงทีต
่ ัดสินใจลงทุน อีกทัง้
อาจจาเป็ นต ้องใช ้เงินทุนหมุนเวียนอีกจานวนมาก
้ ไวรัส COVID-19 ของอุตสาหกรรมท่องเทีย
ทัง้ นี้ เมือ
่ ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
่ ว
่ งทีบ
และโรงแรม จึงเป็ นการลดความเสีย
่ ริษัทฯ อาจจะได ้รับหากยังคงลงทุนในหุ ้นสามัญของ WV ต่อไป ดังนี้


่ งหากโรงแรมฯ ยังไม่สามารถกลับมาเปิ ดให ้บริการ (Re-open) ได ้ตามกาหนดอันจะส่งผล
ลดความเสีย
โดยตรงต่อผลการดาเนินงานของ WV ทีย
่ ังคงขาดทุนมาอย่างต่อเนือ
่ ง



่ งจากผลการดาเนินงานของ
ลดความเสีย

WV

ทีอ
่ าจจะไม่เป็ นไปตามทีค
่ าดการณ์ไว ้

ภายหลังจากที่

โรงแรมฯ กลับมาเปิ ดให ้บริการ (Re-open) อันจะส่งผลให ้กระแสเงินสดไม่เพียงพอในการชาระคืนเงินกู ้ยืม
แก่ธนาคารออมสิน ชาระดอกเบีย
้ เงินกู ้ยืมและดอกเบีย
้ ค ้างจ่ายแก่บริษัท รวมถึงบริษัทฯ ต ้องบันทึกค่าเผือ
่
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิม
่ ขึน
้ ในงบการเงินรวม


่ งหาก WV และโรงแรมฯ ไม่สามารถควบคุมต ้นทุนหลังจากการกลับมาเปิ ดให ้บริการ (Reลดความเสีย
open) ให ้เป็ นไปตามประมาณการทีก
่ าหนดไว ้



่ งจากการที่ WV ไม่สามารถดารงอัตราส่วนทางการเงินให ้เป็ นไปตามเงือ
ลดความเสีย
่ นไขทางการเงินกับ
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นไม่เกิน 1.5 เท่า และอัตราส่วนความสามารถ
ธนาคารออมสิน ซึง่ กาหนดอัตราส่วนหนี้สน
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่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ในการชาระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) ต ้องไม่ตา่ กว่า 1.20 เท่า รวมทัง้ หากไม่ได ้รับการ
ผ่อนผันจากธนาคารออมสิน อาจส่งผลให ้ผู ้ถือหุ ้นของ WV ทุกราย จาเป็ นต ้องเพิม
่ ทุนเพือ
่ ดารงสัดส่วนทาง
การเงินดังกล่าวด ้วย อนึง่ จากงบการเงินทีต
่ รวจสอบแล ้วของ WV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราส่วน
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น และ DSCR เท่ากับ 3.95 เท่า และ (0.56) เท่า ตามลาดับ ทัง้ นี้ ทีผ
หนีส
้ น
่ ่านมา WV
ได ้รับการผ่อนผันจากธนาคารออมสินมาโดยตลอด

(โดยไม่มห
ี นังสือยืนยันจากธนาคารแบบเป็ นลาย

ลักษณ์อก
ั ษร) ให ้ถือว่าไม่เป็ นการผิดเงือ
่ นไขหรือเป็ นเหตุผด
ิ นัดของสัญญาเงินกู ้แต่อย่างใด


่ งในการสนับสนุนเงินทุนเพิม
ลดความเสีย
่ เติมให ้แก่ WV รวมถึงการจากัดความเสียหายในการลงทุนในหุ ้น
สามัญของ WV และความเสียหายทีอ
่ าจจะไม่ได ้รับชาระดอกเบีย
้ และ/หรือ เงินต ้นให ้กู ้ยืมจาก WV อีกด ้วย



่ งหากการรถไฟแห่งประเทศไทยต ้องการพืน
ลดความเสีย
้ ทีเ่ ช่าคืน

หรือไม่ตอ
่ สัญญาเช่าทีด
่ น
ิ เมือ
่ ครบ

ั ญาเช่า
กาหนดอายุสญ


่ งจากการลงทุนในธุรกิจทีบ
่ วชาญมากนั ก
ลดความเสีย
่ ริษัทฯ ไม่มค
ี วามเชีย



่ งจากการที่ WV ยังมิได ้ยืน
ลดความเสีย
่ ขอแก ้ไขจานวนห ้องพักของโรงแรมฯ ให ้ตรงกับจานวนทีร่ ะบุไว ้ใน
ใบอนุญาตก่อสร ้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลือ
่ นย ้ายอาคาร (แบบ อ.1) ใบรับรองการก่อสร ้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลือ
่ นย ้ายอาคาร (แบบ อ.6) และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

(2) บริษัทฯ ได ้รับเงินต ้นและดอกเบีย
้ จากการให ้เงินกู ้ยืมกับ WV ในทันที ทัง้ จานวน และลดภาระผูกพันจากการค้า
ประกันเงินกู ้ให ้แก่ WV โดยมิต ้องรอจนกว่า WV มีกระแสเงินสดทีเ่ พียงพอในการชาระหนีใ้ ห ้แก่ธนาคารออมสิน
้ ปี 2564) รวมทัง้ เป็ นการลด
จนครบถ ้วน ซึง่ อาจจะใช ้ระยะเวลาอย่างน ้อยอีกประมาณ 6 ปี 1 เดือน (นับจากสิน
่ งจากการถูกธนาคารบังคับใช ้หลักประกันเพือ
ภาระผูกพันจากการค้าประกันเงินกู ้ให ้แก่ WV ลดความเสีย
่ ชาระหนี้
่ งหาก WV ไม่สามารถชาระหนีเ้ งินต ้น และ/หรือ ดอกเบีย
แทน WV ตามสัญญาเงินกู ้ รวมถึงการลดความเสีย
้
ให ้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ธนาคารออมสินในอนาคตอีกด ้วย
(3) บริษัทฯ จะรับรู ้กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน WV ในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม (ก่อนหัก
ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กีย
่ วข ้อง) ประมาณ 10.85 ล ้านบาท และ 28.33 ล ้านบาท ตามลาดับ (กาไรจานวน 28.33 ล ้านบาท
ในงบการเงินรวม

ได ้รวมการกลับรายการส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(ตามวิธส
ี ว่ นได ้เสีย)

จานวน 17.48 ล ้านบาท เข ้าไปแล ้ว) โดยบริษัทฯ ไม่มภ
ี าระต ้องเสียภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลจากการจาหน่ายเงิน
ลงทุนในครัง้ นี้ เนือ
่ งจากบริษัทฯ สามารถใช ้สิทธิประโยชน์ทางภาษี จากผลขาดทุนสุทธิย ้อนหลังใน 5 รอบ
ระยะเวลาบัญชี
(4) บริษัทฯ

สามารถนาเงินทีไ่ ด ้จากการเข ้าทารายการ

ไปใช ้ในการลงทุนในธุรกิจอืน
่ ทีม
่ ศ
ี ักยภาพกว่า

ได ้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 น ้อยกว่า และมีโอกาสได ้รับผลตอบแทนในการลงทุนทีเ่ ร็วกว่า
่ งของการเข ้าทารายการ ดังนี้
อย่างไรก็ตาม การเข ้าทารายการดังกล่าวมีข ้อด ้อยและความเสีย
(1) บริษัทฯ

้ ขายหุ ้นและการโอนสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมพร ้อม
ยังคงมีภาระผูกพันในวงเงินไม่เกินราคาซือ

้ ขายหุ ้นและสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งิน
ดอกเบีย
้ ค ้างจ่ายทัง้ หมดซึง่ ไม่เกิน 575 ล ้านบาท ตามเงือ
่ นไขในสัญญาซือ
้ สามารถมีสท
ิ ธิเรียกร ้องค่าเสียหายจาก
กู ้ยืม (หากบริษัทฯ ผิดคารับรอง เป็ นเหตุให ้ WV เกิดความเสียหาย ผู ้ซือ
บริษัทฯ ในกรณีทบ
ี่ ริษัทฯ ผิดคารับรอง โดย (ก) ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2568 สาหรับเรือ
่ งภาษี (ข) ภายใน
วันที่ 18 ตุลาคม 2565 สาหรับเรือ
่ งอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ภาษี และ (ค) มูลค่าความรับผิดของบริษัทฯ เมือ
่ รวมกันแล ้วต ้อง
้ ขายทรัพย์สน
ิ ทัง้ หมด ซึง่ เท่ากับ 575 ล ้านบาท) แต่บริษัทฯ จะสามารถเรียกร ้องความ
ไม่เกินกว่าราคาซือ
เสียหายได ้อีกทอดหนึง่ (Back-to-Back Warranty) จากบริษัท Cleveland Universe Limited (ผู ้ขายหุ ้น WV
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่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ให ้แก่บริษัทฯ ในเดือนธันวาคม 2563) ในวงเงินไม่เกิน 560 ล ้านบาท ดังนัน
้ บริษัทฯ ยังคงรับภาระสุทธิสงู สุด
คือ 15 ล ้านบาท
บริษัทฯ ยืนยันว่า ในกรณีทบ
ี่ ริษัทฯ ถูกเรียกค่าเสียหายจากการผิดคารับรองบริษัทฯ สามารถเรียกร ้อง
้ ขายหุ ้นเดิมได ้อีกทอดหนึง่
ค่าเสียหายดังกล่าวจากบริษัท Cleveland Universe Limited ภายใต ้สัญญาซือ
้ และบริษัทฯ มิได ้เป็ นผู ้ถือหุ ้น
(Back-to-Back Warranty) ถึงแม ้ภายหลังจากการทารายการจาหน่ายไปเสร็จสิน
้ ขายหุ ้นเดิม ก็มไิ ด ้มีการจากัดการเรียกค่าเสียหาย
ของ WV แล ้วก็ตาม นอกจากนี้ เมือ
่ พิจารณาจากสัญญาซือ
้ สุดลงด ้วยเหตุทบ
ดังกล่าวให ้สิน
ี่ ริษัทฯ มิได ้เป็ นผู ้ถือหุ ้นของ WV แล ้วเช่นกัน
(2) เสียโอกาสทีจ
่ ะได ้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
กลับมาฟื้ นตัว

WV

หากอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ วและโรงแรมในกรุงเทพฯ

และอาจเสียโอกาสทีจ
่ ะได ้รับประโยชน์จากการเปิ ดให ้บริการเต็มรูปแบบของโครงการรถไฟ

่ มต่อ 3 สนามบิน และโครงการมักกะสันคอมเพล็กซ์
ความเร็วสูงเชือ
หลังจากพิจารณาวัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการทารายการ ประกอบกับ ข ้อดี ข ้อด ้อย ประโยชน์ และ
่ งทีเ่ กิดขึน
ความเสีย
้ แล ้ว ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข ้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี้
่ งจากการลงทุนในธุรกิจโรงแรม ซึง่ จาเป็ นต ้องใช ้ระยะเวลาในการฟื้ นตัวอีกไม่ตา่ กว่า 3 ปี
ทาให ้บริษัทฯ ลดความเสีย
่ ภาพทีใ่ กล ้เคียงกับก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส
เพือ
่ กลับสูส
่ งต่างๆ
เสีย

ทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ ในอนาคต

อีกทัง้ ทาให ้บริษัทฯ

COVID-19

และยังเป็ นการลดความ

ได ้รับกระแสเงินสดเข ้ามาในทันทีโดยไม่ต ้องรอ

ผลตอบแทนจากเงินปั นผล และรอรับชาระคืนหนีเ้ งินกู ้ยืมจาก WV ทาให ้บริษัทฯ สามารถขยายการลงทุนในธุรกิจ
อืน
่ ๆ ทีใ่ ห ้ผลตอบแทนทีด
่ แ
ี ละเร็วกว่า อันจะส่งผลดีตอ
่ ภาพรวมของบริษัทฯ และผู ้ถือหุ ้นในระยะยาว ดังนัน
้ กำรทำ
รำยกำรจำหน่ำยไปซึง่ สินทร ัพย์ในครงนี
ั้ ้ มีควำมสมเหตุสมผล
ในการพิจารณาความเหมาะสมด ้านราคาและเงือ
่ นไขของรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ทีป
่ รึกษาทางการ
เงินอิสระมีความเห็นดังนี้
ตารางสรุปเปรียบเทียบมูลค่าหุ ้น (Firm Equity Value) ของ WV ตามการประเมินมูลค่าด ้วยวิธต
ี า่ งๆ บวก
ด ้วยหนีเ้ งินให ้กู ้ยืม จะเท่ากับมูลค่าสินทรัพย์ทจ
ี่ ะจาหน่ายไปในครัง้ นี้ สรุปได ้ดังนี้
(หน่วย: ล ้านบาท)
WV

มูลค่ำกิจกำร WV

มูลค่ำกิจกำร WV ใน

หนีเ้ งินให้กย
ู้ ม
ื 2/

ส ัดส่วนร้อยละ 401/
(1)

รวมมูลค่ำหุน
้ สำม ัญของ
WV และหนีเ้ งินให้กย
ู้ ม
ื

(2) = (1) * 40%

(3)

(2) + (3)

วิธม
ี ล
ู ค่าหุ ้นตามบัญชี

101.71

40.68

142.60

183.29

วิธม
ี ล
ู ค่าตามบัญชีทป
ี่ รับปรุงแล ้ว

554.53

221.81

142.60

364.42

n.a.

n.a.

142.60

n.a.

146.35 – 170.40

58.54 – 68.16

142.60

201.15 – 210.76

n.a.

n.a.

142.60

n.a.

450.75 – 587.18

180.30 – 234.87

142.60

322.90 – 377.48

วิธม
ี ล
ู ค่าหุ ้นตามราคาตลาด
วิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
วิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ ้น
วิธม
ี ล
ู ค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด

หมายเหตุ: 1/ บริษัทฯ จะขายหุ ้นสามัญของ WV จานวน 1,800,000 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 40 ของจานวนหุ ้นทัง้ หมดของ WV
2/ ในการทารายการครัง้ นี้ บริษัทฯ จะโอนสิทธิเรียกร ้องในเงินให ้กู ้ยืมที่ WV มีอยูต
่ อ
่ บริษัทฯ โดยมีมล
ู ค่ารวม 138.45 ล ้านบาท และ
้ 142.60 ล ้านบาท
ดอกเบีย
้ ค ้างจ่าย จานวน 4.15 ล ้านบาท (คานวณจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564) รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน

ตารางเปรียบเทียบมูลค่ารวมสินทรัพย์ทจ
ี่ ะจาหน่ายไปในครัง้ นี้ (ประกอบด ้วย หุ ้นสามัญของ WV ใน
้ ขายสินทรัพย์ในครัง้ นี้
สัดส่วนร ้อยละ 40 และเงินให ้กู ้ยืมแก่ WV พร ้อมดอกเบีย
้ ค ้างรับ) เปรียบเทียบกับราคาซือ

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 12/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

WV

รวมมูลค่ำหุน
้ สำม ัญ

รำคำขำยหุน
้ สำม ัญ

รำคำขำยสูงกว่ำ (ตำ่ กว่ำ)

ของ WV และ

ของ WV และ

มูลค่ำรวมหุน
้ สำม ัญของ WV

หนีเ้ งินให้กย
ู้ ม
ื

หนีเ้ งินให้กย
ู้ ม
ื 1/

และหนีเ้ งินให้กย
ู้ ม
ื

(ล้ำนบำท)

(ล้ำนบำท)

(ล้ำนบำท)

(ร้อยละ)

(1)

(2)

(3) = (2) - (1)

(3) / (2)

วิธม
ี ล
ู ค่าหุ ้นตามบัญชี

183.29

575.00

391.71

68.12

วิธม
ี ล
ู ค่าตามบัญชีทป
ี่ รับปรุงแล ้ว

364.42

575.00

210.58

36.62

วิธม
ี ล
ู ค่าหุ ้นตามราคาตลาด
วิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี

n.a.

575.00

n.a.

n.a.

201.15 – 210.76

575.00

364.24 – 373.85

63.35 – 65.02

n.a.

575.00

322.90 – 377.48

575.00

วิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ ้น
วิธม
ี ล
ู ค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด

n.a.
197.52 – 252.10

34.35 – 43.84

หมายเหตุ: 1/ บริษัทฯ จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ สาหรับ (ก) หุ ้นสามัญใน WV จานวน 1.80 ล ้านหุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 40 ของจานวนจดทะเบียน
และชาระแล ้วของ WV และ (ข) สิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ของ WV รวมมูลค่าสิง่ ตอบแทน 575.00 ล ้านบาท

ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธท
ี เี่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ ในการประเมินมูลค่าหุ ้น WV คือ วิธม
ี ล
ู ค่าตาม
บัญชีทป
ี่ รับปรุงแล ้ว และวิธม
ี ูลค่าปั จจุบน
ั สุทธิของกระแสเงินสด เนือ
่ งจากวิธม
ี ล
ู ค่าตามบัญชีทป
ี่ รับปรุงแล ้วสามารถ
สะท ้อนมูลค่าพืน
้ ฐานของ WV ขณะทีว่ ธิ ม
ี ล
ู ค่าปั จจุบน
ั สุทธิของกระแสเงินสดสะท ้อนถึงความสามารถในการทากาไร
ในอนาคตของ WV โดยมูลค่ายุตธิ รรม (Fair Value) ของสินทรัพย์ทจ
ี่ ะจาหน่ายไปในครัง้ นีเ้ ท่ากับ 322.90 – 377.48
ล ้านบาท (มูลค่าหุ ้น WV ในสัดส่วนร ้อยละ 40 และหนีเ้ งินให ้กู ้ยืม) ซึง่ ตา่ กว่าราคาขายสินทรัพย์จานวน 197.52 –
252.10 ล ้านบาท หรือตา่ กว่าร ้อยละ 34.35 – 43.84 ของราคาขายสินทรัพย์
ด ังนน
ั้ รำคำขำยหุน
้ สำม ัญของ WV และหนีเ้ งินให้กย
ู้ ม
ื ทีร่ ำคำรวม 575.00 ล้ำนบำท เป็นรำคำที่
เหมำะสม เนือ
่ งจำกสูงกว่ำมูลค่ำยุตธ
ิ รรมของมูลค่ำหุน
้ WV และหนีเ้ งินให้กย
ู้ ม
ื
เมือ
่ พิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์

และความเหมาะสมของราคาและ

เงือ
่ นไขของรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ข ้างต ้นแล ้ว ทีป
่ รึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ควร
อนุม ัติ กำรทำรำยกำรจำหน่ำยไปซึง่ สินทร ัพย์ในครงนี
ั้ ้
ผู ้ถือหุ ้นควรจะศึกษาข ้อมูลในเอกสารต่างๆ
พิจารณาในการตัดสินใจสาหรับการลงมติ

ทีแ
่ นบมากับหนั งสือเชิญประชุมในครัง้ นี้

เพือ
่ ใช ้ประกอบการ

ซึง่ การพิจารณาอนุมัตริ ายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวขึน
้ อยูก
่ ับ

ดุลยพินจ
ิ และการตัดสินใจของผู ้ถือหุ ้นเป็ นสาคัญ
ทัง้ นี้ CapAd ในฐานะทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองว่าได ้พิจารณาให ้ความเห็นกรณีข ้างต ้นด ้วยความ
รอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นเป็ นสาคัญ
โดยรายละเอียดประกอบความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ เป็ นดังต่อไปนี้

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 13/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ส่วนที่ 1: รำยละเอียดโดยทว่ ั ไปของรำยกำรจำหน่ำยไปซึง่ สินทร ัพย์

1. ล ักษณะและรำยละเอียดของรำยกำร
1.1

ว ัตถุประสงค์ของรำยกำรและทีม
่ ำของรำยกำร
่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “NEWS”) ครัง้
ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท นิวส์ เน็ ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ที่ 11/2564 เมือ
่ วันที่ 30 กันยายน 2564 ได ้มีมติอนุมัตใิ ห ้เสนอต่อทีป
่ ระชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ของ
บริษัทฯ ซึง่ จะจัดขึน
้ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เพือ
่ พิจารณาอนุมัตก
ิ ารจาหน่ายไปซึง่ หุ ้นสามัญทัง้ หมดของบริษัท
เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จากัด (“WV”) และโอนสิทธิเรียกร ้องในหนี้เงินให ้กู ้ยืมที่ WV มีอยูต
่ อ
่ บริษัทฯ พร ้อมดอกเบีย
้ ค ้าง
้ ประมาณ 575 ล ้านบาท ให ้แก่นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ("ผู ้จะซือ
้ ") ซึง่ เป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่
จ่าย9 ในมูลค่ารวมทัง้ สิน
ิ ทีบ
ของ WV และมิได ้เป็ นบุคคลทีเ่ กีย
่ วโยงกันกับบริษัทฯ โดยรายละเอียดเกีย
่ วกับทรัพย์สน
่ ริษัทฯ จะจาหน่ายให ้แก่
้ มีดงั ต่อไปนี้
ผู ้จะซือ
หุ ้นสามัญของ WV
่ “โรงแรมเมอร์เคียว
หุ ้นสามัญของ WV ซึง่ ประกอบธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว จานวน 180 ห ้อง ภายใต ้ชือ
กรุงเทพ มักกะสัน” (“โรงแรมฯ”) ตัง้ อยู่ทถ
ี่ นนกาแพงเพชร 7 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จานวน
1,800,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล ้วของ WV ในราคา
้ 432,395,882.30 บาท
หุ ้นละ 240.22 บาท คิดเป็ นมูลค่าทัง้ สิน
สิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมของ WV
บริษัทฯ จะโอนสิทธิเรียกร ้องในฐานะเจ ้าหนีใ้ นหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมที่ WV มีอยูต
่ อ
่ บริษัทฯ พร ้อมดอกเบีย
้ ค ้างจ่าย
้ ขายเสร็จสมบูรณ์ (Completion Date) โดยมีมล
ณ วันทีท
่ าการซือ
ู ค่าขายรวมประมาณ 142,604,117.70 บาท
ประกอบด ้วย
(1) สิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืม จานวน 138,450,599.71 บาท และ
(2) ดอกเบีย
้ คงค ้างประมาณ 4,153,517.99 บาท ซึง่ คานวณตัง้ แต่วน
ั ที่ 29 ธันวาคม 2563 (วันทีร่ ับโอน
หนี)้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 (วันทีค
่ าดว่าจะทารายการแล ้วเสร็จ)
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หนีเ้ งินให ้กู ้ยืมและดอกเบีย
้ คงค ้างของ WV ทีม
่ อ
ี ยูต
่ อ
่ บริษัทฯ มีมล
ู ค่า
ประมาณ

141,591,342.07

บาท

และหากคานวณถึง

ณ

วันที่ 29

ธันวาคม

2564

จะมีมล
ู ค่าประมาณ

142,604,117.70 บาท
ดังนั น
้ ภายหลัง จากการเข ้าทารายการในครั ง้ นี้ บริษั ทฯ จะมิไ ด ้มีก ารลงทุน ใน WV ซึง่ เป็ นบริษั ทร่ ว มที่
ดาเนินธุรกิจโรงแรมอีกต่อไป รวมทัง้ จะไม่มเี งินให ้กู ้ยืม และดอกเบีย
้ คงค ้างแก่ WV และภาระค้าประกันเงินกู ้ยืม ตาม
สัญญากู ้เงินกับสถาบันการเงินให ้แก่ WV10 อีกต่อไปเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีข ้อผูกพันตามเงือ
่ นไข
้ ขายหุ ้นและสิท ธิเรีย กร ้องในหนี้เงิน กู ้ระหว่างบริษั ทฯ กับ ผู ้จะซือ
้ ซึง่ บริษั ทฯ ยั ง คงมีภ าระผูก พั นใน
ในสัญ ญาซือ
้ ขายหุ ้นและการโอนสิทธิเรียกร ้องในหนี้เงินให ้กู ้ยืมพร ้อมดอกเบีย
วงเงินไม่เกินราคาซือ
้ ค ้างจ่ายทัง้ หมดซึง่ ไม่เกิน
575 ล ้านบาท แต่บริษัทฯ จะสามารถเรียกร ้องความเสียหายได ้อีกทอดหนึง่ (Back-to-Back Warranty) จากบริษัท
Cleveland Universe Limited (ผู ้ขายหุ ้น WV ให ้แก่บริษัทฯ ในเดือนธันวาคม 2563) ในวงเงินไม่เกิน 560 ล ้าน
บาท ดังนัน
้ บริษัทฯ ยังคงรับภาระสุทธิสงู สุดคือ 15 ล ้านบาท11

9

โปรดดูเชิงอรรถ 1 ในหน ้าที่ 2

10

บริษัทฯ จานาหุ ้นทัง้ หมดทีถ
่ อ
ื ใน WV จานวน 1,800,000 หุ ้น เพือ
่ เป็ นหลักประกันเงินกู ้ยืมให ้แก่สถาบันการเงิน

11

รายละเอียดเพิม
่ เติมในส่วนที่ 1 ข ้อ 1.4 และส่วนที่ 2 ข ้อ 2.2 (1) ของรายงานฉบับนี้

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 14/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

้ ขายหุ ้นและ
พร ้อมกันนี้ ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 11/2564 ได ้มีมติอนุมัตก
ิ ารเข ้าทาสัญญาซือ
้ และ/หรือ
สิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู ้ขาย และนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ในฐานะผู ้ซือ
เอกสารอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วข ้อง สาหรับการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ สาหรับ (ก) หุ ้นสามัญของ WV ร ้อยละ 40 ของจานวน
หุ ้นทัง้ หมดใน WV และ (ข) สิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมของ WV ตามสัญญากู ้ยืมเงินระหว่าง WV (ในฐานะผู ้กู ้)
และบริษัท Cleveland Universe Limited (ในฐานะผู ้ให ้กู ้) ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (รวมทัง้ ทีม
่ ก
ี ารแก ้ไข
เพิม
่ เติม) และสัญญาโอนสิทธิเรียกร ้องระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู ้รับโอนสิทธิ) และบริษัท Cleveland Universe
Limited (ในฐานะผู ้โอนสิทธิ) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สาหรับการโอนสิทธิเรียกร ้องตามหนีเ้ งินกู ้ตามสัญญากู ้ยืม
เงิน ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ข ้างต ้น (รวมเรียกว่า “สัญญากู ้ยืมเงินของ WV”)
ซึง่ การโอนสิทธิเรียกร ้องตามหนีเ้ งินกู ้ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท Cleveland Universe Limited นัน
้ สืบ
เนือ
่ งมาจากธุรกรรมการได ้มาซึง่ สินทรัพย์สาหรับหุ ้นสามัญและสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ของ WV ทีไ่ ด ้รับอนุมัตจิ าก
้
มติทป
ี่ ระชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2563 ของบริษัทฯ เมือ
่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู ้ซือ
้ หุ ้นและรับโอนสิทธิเรียกร ้องในหนี้
และบริษัท Cleveland Universe Limited ในฐานะผู ้ขาย ทัง้ นี้ หลังจากการซือ
เงินกู ้มาจากผู ้ขายเดิมนัน
้ บริษัทฯ และ WV ไม่ได ้เข ้าทาสัญญากู ้ยืมเงินเพิม
่ เติมอีก
ความคืบหน ้าเกีย
่ วกับการเข ้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี้
้ ได ้เข ้าทาบันทึกความเข ้าใจเบือ
เมือ
่ วันที่ 29 กันยายน 2564 บริษัทฯ และผู ้จะซือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับธุรกรรมการ
้ ขายหุ ้น WV และการโอนสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืม
ลงทุนใน WV เพือ
่ กาหนดรายละเอียดเบือ
้ งต ้นของการซือ
(“บันทึกความเข ้าใจเบือ
้ งต ้นฯ”) ซึง่ จะเข ้าทาธุรกรรมการลงทุนใน WV ให ้แล ้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ั ญาได ้ตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อักษร
หรือวันอืน
่ ใดทีค
่ ส
ู่ ญ
Completion

(หรือเรียกว่า

้ ขายเสร็จสมบูรณ์”
“วันทีท
่ าการซือ

หรือ

้ ขายหุ ้นและการโอนสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมพร ้อมดอกเบีย
โดยตกลงราคาซือ
้ ค ้างจ่าย

Date)

ทัง้ หมดเท่ากับ 575 ล ้านบาท
1.2

ว ัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรำยกำร
บริษัทฯ จะเข ้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าว ภายหลังจากทีบ
่ ริษัทฯ ได ้รับอนุมัตจิ ากทีป
่ ระชุม

วิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ซึง่ จะจัดขึน
้ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เพือ
่ เข ้าทารายการดังกล่าว รวมถึงภายหลัง
้ ขายหุ ้นและสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ สาเร็จครบถ ้วนหรือได ้รับ
จากทีเ่ งือ
่ นไขบังคับก่อนต่างๆ ทีร่ ะบุไว ้ในสัญญาซือ
การยกเว ้น (ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว ้ในส่วนที่ 1 ข ้อ 1.4 ของรายงานฉบับนี)้ ทัง้ นี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเข ้าทา
รายการให ้แล ้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.3

ั
ั ันธ์ทเี่ กีย
คูส
่ ญญำและควำมส
มพ
่ วข้อง

ผู ้ขาย

:

่ จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ หรือ NEWS)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

้
ผู ้ซือ

:

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์1/

ความสัมพันธ์ระหว่าง

:

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ เป็ นผู ้ถือหุ ้นจานวน 10,000,000 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 0.01 ของหุ ้นทีอ
่ อกและเรียกชาระ

้ และผู ้ขาย
ผู ้ซือ

แล ้วทัง้ หมดของบริษัทฯ2/

ซึง่ ถือว่าไม่มค
ี วามเกีย
่ วโยงกันหรือเกีย
่ วข ้องกับบริษัทฯ

ตามนิยามในประกาศ

คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรือ
่ งหลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน
หมายเหตุ:
่ จากัด (มหาชน) (AV) ทีป
1/ นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ เป็ นประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน
่ ระกอบธุรกิจด ้านการลงทุนโดยการ
่ จากัด (มหาชน) ถือหุ ้นในบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด เพียง
ถือหุ ้นในบริษัทอืน
่ (Holding Company) โดยในปั จจุบน
ั บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน
แห่งเดียว สาหรับบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด ประกอบธุรกิจให ้บริการสายการบินราคาประหยัด โดยมีรายได ้หลักจากการให ้บริการขนส่ง
ผู ้โดยสารแบบประจา (Scheduled Passenger Services) และการให ้บริการเสริม (Ancillary Services)
2/ ข ้อมูลจากการปิ ดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้น (XM) ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ
่ สิทธิใน
การเข ้าร่วมประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 1/2564 ของบริษัทฯ เพือ
่ พิจารณาอนุมต
ั ก
ิ ารเข ้าทารายการในครัง้ นี้

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 15/68

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

สรุปกำรเข้ำลงทุนในธุรกิจโรงแรมของ WV ในปี 2563 และกำรจำหน่ำยไปซึง่ หุน
้ และสิทธิเรียกร้องในหนีเ้ งินให้กย
ู้ ม
ื ของ WV ในครงนี
ั้ ้

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 16/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

1.4

ล ักษณะโดยทว่ ั ไปของรำยกำร
บริษัทฯ จะจาหน่ายไปซึง่ หุ ้นสามัญของ WV ซึง่ เป็ นบริษัทร่วม และโอนสิทธิเรียกร ้องในหนี้เงินให ้กู ้ยืม ที่

WV มีอยู่กับบริษัทฯ พร ้อมดอกเบีย
้ ค ้างจ่าย ให ้แก่นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ โดยมีรายละเอียดของสินทรั พย์ทจ
ี่ ะ
จาหน่ายไปตามรายละเอียดในส่วนที่ 1 ข ้อ 1.5 ของรายงานฉบับนี้
ภายหลังจากการเข ้าทารายการในครัง้ นี้ บริษัทฯ จะมิได ้มีการลงทุนใน WV อีกต่อไป รวมทัง้ จะไม่มเี งินให ้
กู ้ยืมและภาระค้าประกันเงินกู ้ยืมให ้แก่ WV อีกต่อไปเช่นกัน
ก่อนการเข ้าทารายการ

อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ

หลังการเข ้าทารายการ

้ ขายหุ ้นและสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ระหว่าง
ยังคงมีภาระผูกพันตามสัญญาซือ

้ ตามทีป
้ ขายหุ ้นและสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ ในหน ้าที่ 18
บริษัทฯ กับผู ้ซือ
่ รากฏในสรุปสาระสาคัญของสัญญาซือ
ของรายงานฉบับนี้
้ ขายหุ ้นและสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ เพือ
โดยบริษัทฯ จะเข ้าทาสัญญาซือ
่ ขายและโอนหุ ้นสามัญของ WV
จานวนร ้อยละ 40 ของจานวนหุ ้นทัง้ หมดของ WV และสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ของ WV ตามสัญญากู ้ยืมเงินของ
้
WV ให ้แก่ผู ้ซือ
้ ขายหุ ้นทัง้ หมดทีบ
้ แล ้ว บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะลดภาระผูกพันที่
เมือ
่ มีการซือ
่ ริษัทฯ ถืออยูใ่ ห ้แก่ผู ้ซือ
มีอยูก
่ ับ

WV

บริษัทฯ

้ ขายหุ ้นในครัง้ นี้วา่
จึงได ้กาหนดเป็ นเงือ
่ นไขและข ้อตกลงการซือ

้ จะต ้องรับซือ
้ สิทธิ
ผู ้ซือ

้ ขายหุ ้นทัง้ หมดทีบ
เรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ตามสัญญากู ้ยืมเงินของ WV ไปพร ้อมกันด ้วย เนือ
่ งจากเมือ
่ มีการซือ
่ ริษัทฯ
้ และบริษัทฯ ขาดจากการเป็ นผู ้ถือหุ ้นใน WV แล ้ว บริษัทฯ ไม่มค
ถืออยูใ่ ห ้แก่ผู ้ซือ
ี วามประสงค์จะมีภาระผูกพันใดๆ
้ ขายหุ ้นในครัง้ นีว้ า่ ผู ้ซือ
้ จะต ้องรับซือ
้ สิทธิ
กับ WV อีกต่อไป บริษัทฯ จึงได ้กาหนดเป็ นเงือ
่ นไขและข ้อตกลงการซือ
ิ นี้
เรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ตามสัญญากู ้ยืมเงินของ WV ไปพร ้อมกันด ้วย ดังนัน
้ เมือ
่ ธุรกรรมการจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สน
เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะยุตก
ิ ารเป็ นผู ้ถือหุ ้นและผู ้ให ้กู ้ใน WV
้ ขายทรัพย์สน
ิ เกิดขึน
อย่างไรก็ด ี หากไม่มก
ี ารซือ
้ อันเนือ
่ งมาจากทีป
่ ระชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2564
ของบริษัทฯ มีมติไม่อนุมัตใิ ห ้บริษัทฯ ทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นีแ
้ ละเงือ
่ นไขบังคับก่อนไม่บรรลุผล
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงจะเลิกสัญญาซือ
้ ขายหุ ้นและสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ต่อไป
สาเร็จ คูส
่ ญ

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 17/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

้ ขำยหุน
ั
สรุปสำระสำค ัญของสญญำซื
อ
้ และสิทธิเรียกร้องในหนีเ้ งินกู ้ ดังนี้
เรือ
่ ง

ข้อตกลง

ิ ทีซ
ื้ ขาย (Sale Assets)
1. ทรัพย์สน
่ อ

้ 1,800,000 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 40 ของจานวนหุ ้นทัง้ หมดใน WV
(ก) หุ ้นสามัญจานวนทัง้ สิน
มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท
(ข) สิทธิเรียกร ้องในหนีข
้ องเงินกู ้ในบริษัทเป้ าหมาย ตามสัญญากู ้ยืมเงินของ WV

้ ขายทรัพย์สน
ิ
2. ราคาซือ
ชาระเงิน

และวิธก
ี าร

(Consideration

and

Payment)

้ ขายทรัพย์สน
ิ เป็ นเงินจานวนทัง้ สิน
้ ประมาณ 575,000,000 บาท
ราคาซือ
ื้ ขาย เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน
้ ประมาณ 432,395,882.30 บาท
(ก) ราคาหุ ้นทีซ
่ อ
(ข) ราคาสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ยืม จานวน 138,450,599.71 บาท พร ้อมดอกเบีย
้ ค ้างจ่าย
ประมาณ 4,153,517.99 บาท (คานวณจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564) รวมเป็ นจานวนเงิน
้ ประมาณ 142,604,117.70 บาท ซึง่ เท่ากับมูลค่าหนีเ้ งินกู ้ยืมคงค ้างในส่วนของสิทธิ
ทัง้ สิน
เรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ยืม
้ ขายทรัพย์สน
ิ ทัง้ จานวน ณ วันทีท
้ ขายเสร็จสมบูรณ์
โดยที่ บริษัทฯ จะได ้รับชาระเงินราคาซือ
่ าการซือ

้ ขายเสร็จสมบูรณ์
3. วันทาการซือ

ั ญาจะตกลงกัน
ธันวาคม 2564 หรือวันอืน
่ ใดทีค
่ ส
ู่ ญ

(Completion Date)
4. เงือ
่ นไขบังคับก่อน

ั ญาคาดการณ์วา่ ธุรกรรมจะแล ้วเสร็จภายในวันที่ 31
เมือ
่ เงือ
่ นไขบังคับก่อนครบถ ้วน ทัง้ นี้ คูส
่ ญ

(Condition

Precedent)

1) บริษัทฯ

ต ้องได ้รับอนุมต
ั จิ ากทีป
่ ระชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น
้ ขาย
ในการซือ

คณะกรรมการของบริษัทฯ

ครัง้ ที่ 1/2564

ของบริษัทฯ

และ

ิ ตามสัญญาซือ
้ ขายหุ ้นและสิทธิ
และโอนทรัพย์สน

้ ขายหุ ้นและสิทธิเรียกร ้องในหนี้
เรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ และ/หรือ ดาเนินการอืน
่ ใดภายใต ้สัญญาซือ
เงินกู ้
2) WV ต ้องได ้รับความยินยอมจากธนาคารออมสิน เนือ
่ งจากจะมีการเปลีย
่ นแปลงผู ้ถือหุ ้นของ WV
ตามทีร่ ะบุในสัญญากู ้ยืมเงินระหว่าง WV (ในฐานะผู ้กู ้) และธนาคารออมสิน (ในฐานะผู ้ให ้กู ้) (ก)
ฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 สาหรับจานวนเงิน 220,000,000 บาท (ข) ฉบับลงวันที่ 27
สิงหาคม 2561 สาหรับจานวนเงิน 32,000,000 บาท และ (ค) ฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
สาหรับจานวนเงิน 20,000,000 บาท โดยธนาคารออมสิน จะใช ้ระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 60 วัน ใน
การพิจารณาให ้ความยินยอมดังกล่าว1/
5. ข ้อตกลงกระทาการ

้ ขายเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ และผู ้ซือ
้ ตกลงจะดาเนินการร่วมกันส่งหนังสือแจ ้ง WV
ณ วันทีก
่ ารซือ

(Undertakings)

ั ญาของสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ระหว่างนาย
เรือ
่ งบริษัทฯ ยุตก
ิ ารเป็ นคูส
่ ญ
ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ นายสุเทพ ศรีอน
ิ ทราวานิช นายธเนศ พานิชชีวะ และบริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์
่ จากัด (มหาชน)
ปอเรชัน

6. สิทธิเรียกร ้องค่าเสียหายในกรณีท ี่

ั ญาตกลงระหว่างกัน สาหรับ
หากบริษัทฯ ผิดคารับรอง (ซึง่ เป็ นคารับรองตามมาตรฐานทัว่ ไปทีค
่ ส
ู่ ญ

บริษัทฯ ผิดคารับรอง (Warranty

้ ขายหุ ้น เช่น เรือ
้ ขายทรัพย์สน
ิ ความถูกต ้องของ
การซือ
่ งการมีอานาจในการเข ้าทาธุรกรรมการซือ

Claim and Limitation of Liability)

้ ขายทรัพย์สน
ิ และการทีผ
ิ ทีซ
ื้
เอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกรรมการซือ
่ ู ้ขายมีกรรมสิทธิเ์ หนือทรัพย์สน
่ อ
้ สามารถมีสท
ิ ธิ
ขายอย่างถูกต ้องตามกฎหมาย เป็ นต ้น) เป็ นเหตุให ้ WV เกิดความเสียหาย ผู ้ซือ
เรียกร ้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ

้ ขายหุ ้นและสิทธิ
โดยรายละเอียดคารับรองจะปรากฏในสัญญาซือ

้ โดยระยะเวลาและมูลค่าความรับผิดในกรณีทบ
เรียกร ้องในหนีร้ ะหว่างบริษัทฯ และผู ้ซือ
ี่ ริษัทฯ ผิด
คารับรอง เป็ นดังนี้
1) ภายใน 5

ปี

ื้ ขายครัง้ แรก ภายใต ้สัญญาซือ
้ ขายหุ ้นลงวันที่ 25
นับตัง้ แต่การโอนหุ ้นทีซ
่ อ

้ ) และบริษัท Cleveland Universe Limited (ใน
พฤษภาคม 2563 ระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู ้ซือ
้ ขายหุ ้นเดิม”) กล่าวคือ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2568 สาหรับเรือ
ฐานะผู ้ขาย) (“สัญญาซือ
่ งภาษี
ื้ ขายครัง้ แรก ภายใต ้สัญญาซือ
้ ขายหุ ้นเดิม กล่าวคือ
2) ภายใน 2 ปี นับตัง้ แต่การโอนหุ ้นทีซ
่ อ
ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สาหรับเรือ
่ งอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ภาษี
้ ขายทรัพย์สน
ิ ทัง้ หมด
3) มูลค่าความรับผิดของบริษัทฯ เมือ
่ รวมกันแล ้วต ้องไม่เกินกว่าราคาซือ
้ ขายหุ ้นและสิทธิเรียกร ้องในหนีร้ ะหว่างผู ้ซือ
้ และ
ทัง้ นี้ ระยะเวลาของคารับรองทีจ
่ ะระบุในสัญญาซือ
้ ขายหุ ้นเดิม1/
บริษัทฯ ต ้องไม่เกินระยะเวลาคารับรองทีร่ ะบุตามสัญญาซือ
ดังนัน
้

ในกรณีทบ
ี่ ริษัทฯ

ถูกเรียกค่าเสียหายจากการผิดคารับรองบริษัทฯ

สามารถเรียกร ้อง

้ ขายหุ ้นเดิมได ้อีก
ค่าเสียหายดังกล่าวจากบริษัท Cleveland Universe Limited ภายใต ้สัญญาซือ
ทอดหนึง่ (Back-to-Back Warranty)1/

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 18/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

หมายเหตุ:
1/ WV ได ้ยืน
่ เอกสารขอความยินยอมจากธนาคารออมสินแล ้วเมือ
่ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ซึง่ ธนาคารออมสินอยูร่ ะหว่างการพิจารณาและคาดว่า
จะดาเนินการแล ้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564
2/ ในวงเงินไม่เกิน 560 ล ้านบาท โดยระบุระยะเวลา (ก) ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2568 สาหรับเรือ
่ งภาษี และ (ข) ภายในวันที่ 29 ธันวาคม
2565 สาหรับเรือ
่ งอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ภาษี

้ ขายหุ ้นและสิทธิเรียกร ้องในหนี้
อนึง่ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าเงือ
่ นไขต่างๆ ทีร่ ะบุในสัญญาซือ
้ ขายหุ ้นเดิม เช่น เรือ
เงินกู ้ข ้างต ้น มีความสมเหตุสมผล และไม่ด ้อยไปกว่าสิทธิเดิมทีร่ ะบุภายใต ้สัญญาซือ
่ งสิทธิ
เรียกร ้องค่าเสียหาย ในกรณีทบ
ี่ ริษัทฯ ผิดคารับรอง ซึง่ เมือ
่ บริษัทฯ ถูกเรียกค่าเสียหายจากการผิดคารับรอง บริษัทฯ
้ ขายหุ ้นเดิมได ้อีก
สามารถเรียกร ้องค่าเสียหายดังกล่าวจากบริษัท Cleveland Universe Limited ภายใต ้สัญญาซือ
ิ ธิเรียกร ้องค่าเสียหายได ้ ในกรณีทบ
ทอดหนึง่ (Back-to-Back Warranty)12 โดยบริษัทฯ ตกลงให ้ผู ้ลงทุนมีสท
ี่ ริษัท
้ ขายหุ ้นภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2568 สาหรับเรือ
ฯ ผิดคารับรองตามทีร่ ะบุในสัญญาซือ
่ งทีเ่ กีย
่ วข ้องกับภาษี และ
ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สาหรับเรือ
่ งอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ภาษี และบริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบโดยมีความรับผิดรวมกัน
้ ขายทรัพย์สน
ิ ทัง้ หมด ทัง้ นี้ หากพ ้นเวลาดังกล่าวแล ้ว ผู ้ลงทุนตกลงว่าจะไม่สามารถใช ้สิทธิ
แล ้วไม่เกินกว่าราคาซือ
เรียกร ้องให ้บริษัทฯ

ชดใช ้ค่าเสียหายในเรือ
่ งดังกล่าวได ้อีกต่อไป

ซึง่ ระยะเวลาในสิทธิเรียกร ้องดังกล่าวเป็ น

ระยะเวลาเดียวกับทีท
่ างบริษัทฯ สามารถเรียกร ้องค่าเสียหายจากบริษัท Cleveland Universe Limited ได ้ ถึงแม ้
้ และบริษัทฯ มิได ้เป็ นผู ้ถือหุ ้นของ MV แล ้ว
ภายหลังจากการทารายการจาหน่ายไปเสร็จสิน
นอกจากนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

ยังมีความเห็นในส่วนของมูลค่าของการจาหน่ายไปในครัง้ นีท
้ ม
ี่ ล
ู ค่า

ิ เมือ
575,000,000 บาท ซึง่ มากกว่ามูลค่าของรายการได ้มาซึง่ ทรัพย์สน
่ เดือนธันวาคม 2563 ทีม
่ ม
ี ล
ู ค่า 560,000,000
บาท

นัน
้

มีความเหมาะสมและหากมีการเรียกร ้องค่าเสียหายจากผู ้ลงทุน

ความเป็ นไปได ้ทีม
่ ล
ู ค่าการเรียกร ้อง

ดังกล่าวจะสูงกว่า 560,000,000 บาท นัน
้ ตา่ เนือ
่ งจากโอกาสทีบ
่ ริษัทฯ จะผิดคารับรองและโอกาสทีจ
่ ะเกิดความ
ิ ทีม
เสียหายทรัพย์สน
่ ั่นคงนัน
้ ค่อนข ้างตา่
1.5

รำยละเอียดของสินทร ัพย์ทจ
ี่ ำหน่ำยไป
หุ ้นสามัญของบริษัทร่วม ได ้แก่
่ โรงแรมเมอร์เคียว
หุ ้นสามัญทัง้ หมดทีบ
่ ริษัทฯ ถืออยู่ใน WV ซึง่ ประกอบธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว ภายใต ้ชือ

กรุงเทพ มักกะสัน (โรงแรมฯ) จานวน 180,000,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 40 ของทุน
้ 432,395,882.30 บาท (โดย
จดทะเบียนและชาระแล ้วของ WV ในราคาหุ ้นละ 240.22 บาท คิดเป็ นมูลค่าทัง้ สิน
มูลค่าทางบัญชีหรือส่วนของผู ้ถือหุ ้นของ WV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 152,427,143.15 บาท)
สิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมของ WV ดังนี้
บริษัทฯ จะโอนสิทธิเรียกร ้องในฐานะเจ ้าหนีใ้ นหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมที่ WV มีอยู่กบ
ั บริษัทฯ พร ้อมดอกเบีย
้ ค ้างจ่าย
้ ขายหุ ้นทีจ
้ โดยมีมล
(หนีเ้ งินให ้กู ้ยืม) ณ วันทีท
่ าการซือ
่ ะขายให ้แก่ผู ้จะซือ
ู ค่าขายรวมประมาณ 142,604,117.70
บาท ประกอบด ้วย (1) สิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืม จานวน 138,450,599.71 บาท และ (2) ดอกเบีย
้ คงค ้าง
ประมาณ 4,153,517.99 บาท ซึง่ คานวณถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 (วันทีค
่ าดว่าจะทารายการแล ้วเสร็จ) ทัง้ นี้
้ ขายหุ ้นทีจ
้
ดอกเบีย
้ คงค ้างทีบ
่ ริษัทฯ จะได ้รับชาระจะถูกคานวณจนถึงวันทีท
่ าการซือ
่ ะขายให ้แก่ผู ้จะซือ

12

้ ขายหุ ้นเดิม บริษัทฯ จะสามารถเรียกร ้องความเสียหายได ้จากบริษัท Cleveland Universe Limited ในจานวนไม่เกิน
ตามเงือ
่ นไขในสัญญาซือ

560 ล ้านบาท จึงมิใช่เป็ นการ Back-to-Back Warranty ทัง้ จานวน โดยหากเกิดค่าเสียหายขึน
้ บริษัทฯ ยังคงรับภาระสุทธิสงู สุดคือ 15 ล ้านบาท

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 19/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

โดยหนีเ้ งินให ้กู ้ยืม ทีบ
่ ริษัทให ้กู ้ยืมแก่ WV และดอกเบีย
้ ค ้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ
141,591,342.07 บาท
ข ้อมูลโดยสรุปของสินทรัพย์ทจ
ี่ ะจาหน่ายไป มีดงั ต่อไปนี้
ข้อมูลทว่ ั ไปของ WV
่ บริษัท แอลที เพ็นทาเคิล 2560 จากัด และบริษัท อูเบอะ
บริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จากัด (“WV”) (เดิมชือ
จากัด) จดทะเบียนจัดตัง้ เมือ
่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ด ้วยทุนจดทะเบียนเริม
่ ต ้น 1 ล ้านบาท โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่
่ “โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน” ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 1599 ถนน
ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทและห ้องชุด ภายใต ้ชือ
เพชรบุรต
ี ด
ั ใหม่ (ติดกับถนนกาแพงเพชร 7) แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึง่ ต่อมาได ้มีการเพิม
่ ทุน
อีก 3 ครัง้ ดังนี้ ครัง้ ที่ 1 เพิม
่ ทุนจดทะเบียนและชาระแล ้วเป็ น 10 ล ้านบาทในปี 2553 ครัง้ ที่ 2 เพิม
่ ทุนจดทะเบียน
และชาระแล ้วเป็ น 350 ล ้านบาทในปี 2556 และครัง้ ที่ 3 เพิม
่ ทุนจดทะเบียนและชาระแล ้วเป็ น 450 ล ้านบาทในปี
2558
บริษัทฯ ได ้เข ้าลงทุนในหุ ้นสามัญของ WV เมือ
่ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 จานวน 1,800,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ รา
ไว ้หุ ้นละ 100 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล ้วของ WV
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 WV มีทน
ุ จดทะเบียนและชาระแล ้วจานวน 450,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้น
สามัญ 4,500,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท (โปรดดูรายละเอียดเพิม
่ เติมของ WV ในเอกสารแนบ 1 ของ

รายงานฉบับนี)้
ิ ทีส
ทร ัพย์สน
่ ำค ัญของ WV
ิ ทีส
ทรัพย์สน
่ าคัญตามทีป
่ รากฏในงบการเงินของ WV ประกอบด ้วย สิทธิการเช่าทีด
่ น
ิ สิง่ ปลูกสร ้าง และ
ิ หลักทีใ่ ช ้ในการดาเนินธุรกิจโรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน โดยมีมล
อุปกรณ์สท
ุ ธิ ซึง่ เป็ นทรัพย์สน
ู ค่าทางบัญชี
ิ ข ้างต ้นตามงบการเงินทีต
้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ
ของทรัพย์สน
่ รวจสอบแล ้ว สาหรับงวด 12 เดือน สิน
ิ ทีส
697.60 ล ้านบาท โดยมีรายละเอียดของทรัพย์สน
่ าคัญ สรุปได ้ดังนี้


ทีด
่ น
ิ ตามสิทธิการเช่า จานวน 1 แปลง เนือ
้ ที่ 1 ไร่ 1 งาน 40.3 ตารางวา พร ้อมอาคารโรงแรม สูง 25

้ พร ้อมดาดฟ้ า จานวน 1 อาคาร พืน
ชัน
้ ทีใ่ ช ้สอยรวมประมาณ 17,293 ตารางเมตร ตัง้ อยูถ
่ นนกาแพงเพชร 7 แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
สำระสำค ัญของสิทธิกำรเช่ำและสิง่ ปลูกสร้ำง
ทีต
่ งสิ
ั้ ทธิกำรเช่ำทีด
่ น
ิ และ

เลขที่ 1599 ถนนเพชรบุรต
ี ด
ั ใหม่ (ติดถนนกาแพงเพชร 7) แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

สิง่ ปลูกสร้ำง

โดยอยูใ่ กล ้สถานทีส
่ าคัญดังนี้
-

สถานีรถไฟฟ้ าแอร์พอร์ตลิงก์ (สถานีมก
ั กะสัน) ประมาณ 250 เมตร

-

สถานีรถไฟฟ้ ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้าเงิน) (สถานีเพชรบุร)ี หรือรถไฟฟ้ าใต ้ดิน MRT
สถานีเพชรบุร ี ประมาณ 700 เมตร

พิก ัด GPS

-

โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ ประมาณ 750 เมตร

-

ศูนย์การค ้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระรามเก ้า ประมาณ 1.4 กิโลเมตร

-

ตลาดประตูน้า ประมาณ 1.7 กิโลเมตร

-

ศูนย์การค ้าสยามพารากอน ประมาณ 2.5 กิโลเมตร

1. ละติจด
ู (Lat) 13.751266 ลองติจด
ู (Long) 100.557154
2. ละติจด
ู (Lat) 13.751255 ลองติจด
ู (Long) 100.557389

ขนำดของทีด
่ น
ิ

 เนือ
้ ที่ 1 ไร่ 1 งาน 40.3 ตารางวา ตัง้ อยูบ
่ นโฉนดเลขที่ 1204 เลขทีด
่ น
ิ 280 หน ้าสารวจ 669

รำยละเอียดของทีด
่ น
ิ และ

้ (รวมชัน
้ ดาดฟ้ า) จานวน 1 อาคาร
ทีด
่ น
ิ พร ้อมสิง่ ปลูกสร ้าง คือ อาคารโรงแรม สูง 25 ชัน

สภำพกำรใช้งำน

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 20/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

สำระสำค ัญของสิทธิกำรเช่ำและสิง่ ปลูกสร้ำง
ล ักษณะของทีด
่ น
ิ

ลักษณะรูปแปลงคล ้ายรูปสีเ่ หลีย
่ มผืนผ ้า โดยทีด
่ น
ิ ติดถนนกาแพงเพชร 7 (ถนนลาดยางขนาด 4 ช่องทาง
จราจร ความกว ้าง 12 – 14 เมตร) หน ้ากว ้างประมาณ 53 เมตร ความลึกประมาณ 38 - 43 เมตร ระดับทีด
่ น
ิ
มีความสูงเสมอระดับถนนด ้านหน ้า

รำยละเอียดของสิง่ ปลูกสร้ำง

้ (รวมชันดาดฟ้
้
อาคารโรงแรม สูง 25 ชัน
า) จานวน 1 อาคาร พืน
้ ทีใ่ ช ้สอยอาคารรวมประมาณ 17,293
ตารางเมตร อายุอาคารประมาณ 5 ปี ( ณ กันยายน 2564) ประกอบด ้วย ห ้องพัก 180 ห ้อง พร ้อมทัง้ สิง่
อานวยความสะดวกต่างๆ

ผูถ
้ อ
ื กรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผูถ
้ อ
ื กรรมสิทธิส
์ งิ่ ปลูกสร้ำง

ั ญาเช่า สิง่ ปลูกสร ้างและส่วนควบต่างๆ จะตกเป็ นกรรมสิทธิ์
บริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จากัด (เมือ
่ ครบอายุสญ
ของผู ้ให ้เช่า)

ผูค
้ รอบครองสิทธิกำรเช่ำ

บริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จากัด ภายใต ้สัญญาระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส

ทีด
่ น
ิ และสิง่ ปลูกสร้ำง

จากัด ดังนี้
1. สั ญ ญาเช่า ที่ด ิน เพื่อ ด าเนิ น การจั ด หาผลประโยชน์ ท ี่บ ริเ วณย่ า นสถานี มั ก กะสั น เลขที่สั ญ ญา
907538126 ฉบับลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554
2. บันทึกต่อท ้ายสัญญาเช่าทีด
่ น
ิ เพือ
่ ดาเนินการจัดหาผลประโยชน์ทบ
ี่ ริเวณย่านสถานีมก
ั กะสัน

ฉบับลง

ั ญา 907540171 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 (ครัง้ ที่ 1) เลขทีส
่ ญ
3. บันทึกต่อท ้ายสัญญาเช่าทีด
่ น
ิ เพือ
่ ดาเนินการจัดหาผลประโยชน์ทบ
ี่ ริเวณย่านสถานีมก
ั กะสัน

ฉบับลง

ั ญา 907580020 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 (ครัง้ ที่ 2) เลขทีส
่ ญ
4.

ั ญา 902538110 ฉบับลง
สัญญาเช่าทีด
่ น
ิ เพือ
่ ปลูกสร ้างอาคารทีบ
่ ริเวณย่านสถานีมก
ั กะสัน เลขทีส
่ ญ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

5. บันทึกต่อท ้ายสัญญาเช่าทีด
่ น
ิ เพือ
่ ปลูกสร ้างอาคารทีบ
่ ริเวณย่านสถานีมก
ั กะสัน

ฉบับลงวันที่

4

ั ญา 902540170 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
กุมภาพันธ์ 2554 (ครัง้ ที่ 1) เลขทีส
่ ญ
6. บันทึกต่อท ้ายสัญญาเช่าทีด
่ น
ิ เพือ
่ ปลูกสร ้างอาคารทีบ
่ ริเวณย่านสถานีมก
ั กะสัน

ฉบับลงวันที่

4

ั ญา 902580019 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558
กุมภาพันธ์ 2554 (ครัง้ ที่ 2) เลขทีส
่ ญ
ั ญาเช่าทีด
้ สุดวันที่ 31 มกราคม 2588
โดยสรุป อายุสญ
่ น
ิ 28 ปี เริม
่ นับตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สิน
ั ญาสิทธิการเช่าคงเหลือ ณ สิน
้ เดือนกันยายน 2564 ประมาณ 23 ปี 4 เดือน)
(ทัง้ นี้ อายุสญ
ภำระผูกพ ันในสิทธิกำรเช่ำ

จานองเป็ นหลักประกันเงินกู ้ยืมระยะยาวของธนาคารออมสินทัง้ จานวน

และสิง่ ปลูกสร้ำง

แห่งประเทศไทย เมือ
่ วันที่ 8 ธันวาคม 2558

กฎหมำยทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อ

ิ ตัง้ อยูใ่ นเขตผังเมืองประเภทพาณิชยกรรม
ทรัพย์สน

ิ
ทร ัพย์สน

กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2556) ซึง่ ทีด
่ น
ิ ดังกล่าวสามารถประกอบกิจกรรมโรงแรมได ้ตามข ้อกาหนดการใช ้

ี ดง)
(พืน
้ ทีส
่ แ

ภายใต ้หนังสือยินยอมจากการรถไฟ
ตามประกาศผังเมืองรวมจังหวัด

ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ
รำคำประเมินสิทธิกำรเช่ำ

ิ ด ้วยวิธรี ายได ้ (Income Approach) แบบคิดลด
บริษัท ทรีทรี แอพไพรซัล จากัด ประเมินมูลค่าทรัพย์สน

และสิง่ ปลูกสร้ำง

กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีวต
ั ถุประสงค์ในการประเมินเพือ
่ สาธารณะ ได ้มูลค่าเท่ากับ
1,234,301,000 บาท ประเมินเมือ
่ วันที่ 21 กันยายน 2564

มูลค่ำทำงบ ัญชี

สิทธิการเช่าทีด
่ น
ิ เท่ากับ 7.26 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิง่ ปลูกสร ้าง เท่ากับ 691.16 ล ้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ิ ของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จากัด โดยบริษัท ทรีทรี แอพไพรซัล จากัด เลขที่ TT-2021-09-015-TTทีม
่ า: รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สน
HO-OTR ลงวันที่ 29 กันยายน 2564

ิ ทีส
้ น
หนีส
่ ำค ัญของ WV
ิ ทีส
หนีส
้ น
่ าคัญตามทีป
่ รากฏในงบการเงินของ WV ได ้แก่ (1) เงินกู ้ยืมจากบุคคลและบริษัททีเ่ กีย
่ วข ้อง (เงิน
กู ้ยืมจากกรรมการและผู ้ถือหุ ้น อัตราดอกเบีย
้ ร ้อยละ 3 ต่อปี ) และ (2) เงินกู ้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึง่ (ซึง่ ได ้รับ
การพักชาระเงินต ้นเป็ นระยะเวลา 24 เดือน ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2565 และขยายระยะเวลา
ชาระหนีต
้ ามสัญญาเงินกู ้จากเดิมออกไปอีก 24 เดือน ตามมาตรการให ้ความช่วยเหลือลูกหนีท
้ ไี่ ด ้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19)

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 21/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ิ ทีส
โดยมีมล
ู ค่าทางบัญชีของหนี้สน
่ าคัญดังกล่าวข ้างต ้นตามงบการเงินทีต
่ รวจสอบแล ้ว

สาหรับงวด

12

้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 349.44 ล ้านบาท และ 221.52 ล ้านบาท ตามลาดับ
เดือน สิน
1.6

มูลค่ำรวมของสินทร ัพย์ทจ
ี่ ะจำหน่ำยไป กำรชำระค่ำตอบแทน เกณฑ์ทใี่ ชใ้ นกำรคำนวณมูลค่ำ
รวมของสินทร ัพย์ทจ
ี่ ำหน่ำยไปและมูลค่ำสิง่ ตอบแทน
1.6.1

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ทจ
ี่ าหน่ายไป

มูลค่ารวมของสินทรัพย์

และค่าตอบแทนทีบ
่ ริษัทฯ

จะได ้รับจากการขายหุ ้นทีจ
่ ะขายและการโอนสิทธิ

้ จะชาระให ้แก่บริษัทฯ ในมูลค่าซือ
้ ขายรวมทัง้ สิน
้ 575 ล ้านบาท
เรียกร ้องในฐานะเจ ้าหนีใ้ นหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมทีผ
่ ู ้จะซือ
สามารถแบ่งได ้ดังนี้
(1) มูลค่ารวมของหุ ้นสามัญของ WV จานวน 1,800,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท คิดเป็ นร ้อยละ
้ 432,395,882.30
40 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล ้วของ WV ในราคาหุ ้นละ 240.22 บาท คิดเป็ นมูลค่าทัง้ สิน
บาท โดยมูลค่าทางบัญชีหรือส่วนของผู ้ถือหุ ้นของ WV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 152,427,143.15 บาท
หรือ 33.87 บาทต่อหุ ้น
(2) สิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมของ WV ตามสัญญากู ้ยืมเงินของ WV เป็ นมูลค่า 138,450,599.71
บาท พร ้อมดอกเบีย
้ ค ้างจ่าย ประมาณ 4,153,517.99 บาท (คานวณถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ซึง่ เป็ นวันทีค
่ าดว่า
จะทารายการแล ้วเสร็ จ) รวมเป็ นมูลค่า 142,604,117.70 บาท ซึง่ เท่ากับมูลค่าหนีเ้ งินกู ้ยืมคงค ้างในส่วนของสิทธิ
เรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ยืม (ในกรณีทท
ี่ ารายการภายหลังจากวันที่ 29 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จะได ้รับดอกเบีย
้ เงินกู ้
เพิม
่ ขึน
้ จนถึงวันทีท
่ ารายการจริง)
1.6.2

เกณฑ์ทใี่ ช ้ในการคานวณสินทรัพย์ทจ
ี่ าหน่ายไปและมูลค่าสิง่ ตอบแทน

้ โดย
มูลค่าสิง่ ตอบแทนเป็ นมูลค่าทีไ่ ด ้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ กับผู ้จะซือ
หุ ้นสามัญของ WV
บริษัทฯ ได ้พิจารณามาจากการประเมินมูลค่าหุ ้นของกิจการด ้วยวิธก
ี ารต่างๆ ได ้แก่ วิธม
ี ล
ู ค่าตามบัญชี วิธ ี
ปรับปรุงมูลค่าตามวิธเี ปรียบเทียบกับบริษัททีป
่ ระกอบธุรกิจใกล ้เคียงกัน และวิธค
ี ด
ิ ลดกระแสเงินสด ซึง่ ทางบริษัทฯ
มีความเห็นว่า วิธค
ี ด
ิ ลดกระแสเงินสด เป็ นวิธท
ี เี่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ ในการประเมินมูลค่า เนือ
่ งจากเป็ นวิธท
ี ค
ี่ านึงถึงผลการ
ดาเนินงานในอดีต แผนธุรกิจ สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทีแ
่ สดงถึงความสามารถในการสร ้างกระแสเงินสดใน
อนาคต ซึง่ บริษัทฯ ได ้พิจารณาถึงผลประกอบการในอดีต และสัดส่วนรายได ้ และมีความเห็นว่า ผลการดาเนินงานใน
อดีต เป็ นผลการดาเนินงานทีย
่ ังไม่ดงึ ศักยภาพของโรงแรมฯ ออกมาใช ้อย่างเต็มที่ เนือ
่ งจากมีอต
ั ราการใช ้บริการ
ั ส่วนรายได ้จากการขายอาหารและเครือ
ห ้องอาหารและห ้องประชุมสัมมนาค่อนข ้างตา่ และมีสด
่ งดืม
่ รายได ้ค่าห ้อง
ั ส่วนรายได ้ดังนี้ รายได ้จากการ
ประชุมค่อนข ้างตา่ เมือ
่ เทียบกับโรงแรมเทียบเคียงในอุตสาหกรรม ซึง่ WV มีสด
ให ้บริการห ้องพัก ร ้อยละ 69.40 รายได ้จากการขายอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ร ้อยละ 24.37 รายได ้ค่าห ้องประชุมเพือ
่ จัด
อบรมสัมมนา ร ้อยละ 4.88 และรายได ้อืน
่ ๆ ร ้อยละ 1.35 ทางบริษัทฯ จึงได ้ปรึกษาหารือ และประชุมถึงแนวทางการ
บริหารโรงแรม รวมไปถึงแผนธุรกิจในอนาคต ซึง่ การประเมินมูลค่าโรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน จึงอ ้างอิงถึง
แผนธุรกิจของโรงแรมฯ เป็ นหลัก รวมถึงนาผลประกอบการในอดีตมาพิจารณา และยังรวมถึงข ้อมูลจากอุตสาหกรรม
โรงแรมและการท่องเทีย
่ วด ้วย

จึงสามารถสรุปมูลค่าประเมินส่วนของผู ้ถือหุ ้นของ

WV

ได ้เท่ากับ

916.44

–

1,099.27 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าตามสัดส่วนการถือหุ ้นทีร่ ้อยละ 40 จะเท่ากับ 366.58 – 439.71 ล ้านบาท

(รายละเอียดเพิม
่ เติมอยูใ่ นข ้อ 1.7 ของสารสนเทศเกีย
่ วกับรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ บัญชี 2 (สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย
6) ของบริษัทฯ ทีแ
่ นบมากับหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นในครัง้ นี)้

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 22/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ิ ของ WV จากการประเมินของผู ้ประเมินทรัพย์สน
ิ โดย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได ้พิจารณามูลค่าทรัพย์สน
บริษัทฯ ได ้ว่าจ ้างผู ้ประเมินอิสระทีไ่ ด ้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ได ้แก่ บริษัท ทรีทรี แอพไพรซัล จากัด
ิ ของ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สน

WV

ด ้วยวิธรี ายได ้ แบบคิดลดกระแสเงินสด

บนสมมติฐานทีโ่ รงแรมจะมีการเปิ ด

ให ้บริการไตรมาส 3 ปี 2565 ซึง่ มีแนวโน ้มของการระบาดโรคไวรัส COVID-19 ทีล
่ ดลง ได ้มูลค่ากิจการ 1,234.30
ล ้านบาท หรือคิดเป็ นมูลค่าตามสัดส่วนการถือหุ ้นทีร่ ้อยละ 40 จะเท่ากับ 493.72 ล ้านบาท
ิ ประกอบกับการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของส่วนผู ้ถือหุ ้นข ้างต ้น
บริษัทฯ ได ้พิจารณามูลค่าประเมินทรัพย์สน
้ ขาย WV อยูใ่ นช่วงราคาทีส
แล ้ว มีความเห็นว่าราคาซือ
่ มเหตุสมผลกับสถานการณ์ปัจจุบน
ั และศักยภาพในการ
เจริญเติบโตของพืน
้ ทีใ่ กล ้เคียง
สิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมของ WV
้ ซึง่ คิดเป็ น
บริษัทฯ จะจาหน่ายสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ของ WV ตามสัญญากู ้ยืมเงินของ WV ให ้แก่ผู ้จะซือ
้ ขายสาหรับการโอนสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมพร ้อมดอกเบีย
้ 142,604,117.70 บาท
ราคาซือ
้ ค ้างจ่ายรวมทัง้ สิน
ซึง่ จานวนเงินดังกล่าวจะต ้องเท่ากับมูลค่าหนีเ้ งินกู ้ยืมคงค ้างในส่วนของสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ยืม

โดยดอกเบีย
้

้ ขายหุ ้นทีจ
้
ค ้างจ่ายทีบ
่ ริษัทฯ จะได ้รับชาระจะถูกคานวณจนถึงวันทีท
่ าการซือ
่ ะขายให ้แก่ผู ้จะซือ
1.6.3

เงือ
่ นไขในการชาระเงิน

้ ขายเสร็จสมบูรณ์ตามทีร่ ะบุในสัญญาซือ
้ ขายหุ ้นและ
เมือ
่ เงือ
่ นไขบังคับก่อนครบถ ้วน และ ณ วันทีก
่ ารซือ
้ ขายหุ ้นและการโอนสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้
สิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ จะชาระราคาซือ
กู ้ยืมพร ้อมดอกเบีย
้ ค ้างจ่ายทัง้ หมดให ้แก่บริษัทฯ จนครบจานวน

้ ขายจะแล ้ว
ทัง้ นี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการซือ

ั ญาได ้ตกลงกัน อย่างไรก็ด ี หากไม่มก
้ ขายทรัพย์สน
ิ
เสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือวันอืน
่ ใดทีค
่ ส
ู่ ญ
ี ารซือ
เกิดขึน
้ อันเนือ
่ งมาจากทีป
่ ระชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ของบริษัทฯ มีมติไม่อนุมัตใิ ห ้บริษัทฯ ทารายการ
จาหน่ายไปรายการนีแ
้ ละเงือ
่ นไขบังคับก่อนไม่บรรลุผลสาเร็จ

ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงจะเลิกสัญญาซือ
้ ขายหุ ้น
คูส
่ ญ

และสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ต่อไป
1.7

ประเภทและขนำดของรำยกำรจำหน่ำยไปซึง่ สินทร ัพย์

เกณฑ์กำรคำนวณขนำดรำยกำร
1. เกณฑ์มล
ู ค่าสินทรัพย์ทม
ี่ ต
ี วั ตน

สูตรกำรคำนวณ
1/

ขนำดรำยกำร
2/

= (151.61 ล ้านบาท * 40%) / 779.73 ล ้านบาท

ร ้อยละ 7.78

สุทธิ (NTA)
2. เกณฑ์กาไรสุทธิ

ไม่สามารถคานวณได ้ เนือ
่ งจาก WV มีผลขาดทุนจากการดาเนินงาน

3. เกณฑ์มล
ู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

= 575.00 ล ้านบาท / 850.64 ล ้านบาท

4. เกณฑ์มล
ู ค่าของหลักทรัพย์

ไม่สามารถคานวณได ้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มก
ี ารออกหลักทรัพย์ใหม่เพือ
่

3/

4/

n.a.
ร ้อยละ 67.60
n.a.

้ ขายสินทรัพย์
ชาระค่าซือ
เกณฑ์สง
ู สุด ตำมเกณฑ์มล
ู ค่ำรวมของสิง่ ตอบแทน

ร้อยละ 67.60

เกณฑ์สง
ู สุดเมือ
่ รวมขนำดรำยกำรย้อนหล ัง 6 เดือน ตำมเกณฑ์มล
ู ค่ำรวมของสิง่ ตอบแทน

ร้อยละ 78.78

หมายเหตุ:
ิ รวมจานวน
1/ สินทรัพย์ทม
ี่ ต
ี วั ตนสุทธิของ WV = สินทรัพย์รวมจานวน 754.78 ล ้านบาท - สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตนจานวน 0.82 ล ้านบาท - หนีส
้ น
้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
602.35 ล ้านบาท อ ้างอิงจากงบการเงินทีต
่ รวจสอบแล ้วของ WV สาหรับงวด 12 เดือน สิน
(ไม่นับรวมสินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตน ประเภทสิทธิการเช่า (ค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์รอตัดจ่าย) จากการเช่าทีด
่ น
ิ จากการรถไฟแห่งประเทศไทย
จานวน 6.44 ล ้านบาท ซึง่ มีการใช ้ประโยชน์ในการทาธุรกิจ)
ิ รวมจานวน
2/ สินทรัพย์ทม
ี่ ต
ี วั ตนสุทธิของบริษัทฯ = สินทรัพย์รวมจานวน 850.64 ล ้านบาท - สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตนจานวน 0.24 ล ้านบาท - หนีส
้ น
้ สุด ณ วันที่ 30 มิถน
70.67 ล ้านบาท อ ้างอิงจากงบการเงินรวมทีส
่ อบทานแล ้วของบริษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือน สิน
ุ ายน 2564
ิ ธิการใช ้จานวน 3.72 ล ้านบาท และไม่นับรวมสินทรัพย์ไม่มต
(ไม่นับรวมสินทรัพย์สท
ี วั ตน ประเภทลิขสิทธิส
์ ารคดีและเพลงจานวน 2.25 ล ้าน
บาท และสิทธิในการใช ้เครือ
่ งหมายการค ้าจานวน 103.20 ล ้านบาท ซึง่ มีการใช ้ประโยชน์ในการทาธุรกิจ)

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 23/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

3/ ประกอบด ้วย


ค่าหุ ้นสามัญของ WV จานวน 432.40 ล ้านบาท (โดยมูลค่าตามบัญชีของ WV ตามสัดส่วนการถือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ
60,970,857.26 บาท) และ



ราคาสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมของ WV ซึง่ คานวณจาก มูลค่าหนีเ้ งินกู ้ยืมและดอกเบีย
้ ค ้างรับของ WV คานวณถึง ณ วันที่ 29
ธันวาคม 2564 จานวน 142.60 ล ้านบาท (ซึง่ เท่ากับมูลหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมของ WV)

้ สุด ณ วันที่ 30 มิถน
4/ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมทีส
่ อบทานแล ้ว สาหรับงวด 6 เดือน สิน
ุ ายน 2564

1.8

แผนกำรใชเ้ งินทีไ่ ด้ร ับจำกกำรจำหน่ำยสินทร ัพย์
้ ประมาณ 575
บริษัทฯ มีแผนใช ้เงินทีไ่ ด ้รับจากการเข ้าทารายการในครัง้ นี้ ซึง่ คาดว่าจะได ้รับเงินจากผู ้จะซือ

ล ้านบาท โดยบริษัทฯ จะสารองเงินทีไ่ ด ้รับจากการจาหน่ายไปซึง่ หุ ้นสามัญ WV เพือ
่ วัตถุประสงค์ตอ
่ ไปนี้
(1) เพือ
่ ใช ้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และเป็ นเงินทุนสารองในการประกอบธุรกิจปั จจุบน
ั ของกลุม
่ บริษัทฯ ซึง่
่ หรือ
ดาเนินธุรกิจหลักเกีย
่ วกับสือ
(2) เพือ
่ ใช ้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
่ งของการทาธุรกิจ
เสีย

ตามแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ

ทีต
่ ้องการกระจายความ

่ งในการพึง่ พิงความสามารถจากบุคลากรในธุรกิจสือ
่
รวมถึงลดปั จจัยความเสีย

ซึง่ บริษัทฯ ได ้มีการลงทุนเพือ
่ เพิม
่ ศักยภาพให ้กับบริษัทย่อยทางอ ้อมคือ บริษัท ลิเบอเรเตอร์ จากัดซึง่
อยูร่ ะหว่างการยืน
่ ขอใบรับอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก. (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ
ครบวงจร)

้ ขายหลักทรัพย์
ทีป
่ ั จจุบน
ั มีแผนการดาเนินธุรกิจทางด ้านการเงินเป็ นนายหน ้าซือ

ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท

ก.

ทัง้ นี้

เป็ นใบอนุญาตทีอ
่ นุญาตให ้สามารถดาเนินธุรกิจเกีย
่ วกับ

หลักทรัพย์ได ้หลายประเภท ดังนัน
้ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในการสร ้างผลประกอบการทีด
่ ข
ี น
ึ้ ผ่าน
ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์แบบ

ก.

ซึง่ หากบริษัทย่อยทางอ ้อมได ้รับใบอนุญาตดังกล่าวแล ้วจะ

สามารถดาเนินธุรกิจทางด ้านการเงินทีค
่ รบวงจรมากยิง่ ขึน
้

ทัง้ นี้

บริษัทฯ

มีแผนทีจ
่ ะศึกษาถึง

ผลตอบแทนและความเป็ นไปได ้เบือ
้ งต ้น ในการประกอบธุรกิจประเภทอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วเนื่องเพิม
่ เติมจากการ
้ ขายหลักทรัพย์
ประกอบธุรกิจนายหน ้าซือ

เพือ
่ ให ้มีความสามารถในการขยายขอบเขตไปยังการ

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอืน
่ และ/หรือ ธุรกิจทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งได ้ในอนาคต ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะ
พิจารณาอย่างถีถ
่ ้วนถึงผลตอบแทนสูงสุดของบริษัทฯ และเพือ
่ ผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้น
1.9

เงือ
่ นไขในกำรทำรำยกำร
บริษัทฯ จะจาหน่ายไปซึง่ หุ ้นสามัญทัง้ หมดของ WV ซึง่ รวมทัง้ การโอนสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืม

ทัง้ หมดของ WV โดยมีเงือ
่ นไขในการเข ้าทารายการ ดังนี้
(1) บริษัทฯ ได ้รับอนุมัตจิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ ในการเข ้าทารายการดังกล่าว ด ้วยคะแนนเสียง
ิ ธิลงคะแนน โดยไม่นับ
ไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุม และมีสท
ส่วนของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ว่ นได ้เสีย13
(2) การเข ้าทารายการดังกล่าวจะอยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขบังคับก่อน

(Conditions

Precedent)

ทีร่ ะบุไว ้ใน

้ ขายหุ ้นและสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ ตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 1 ข ้อ 1.4 ของรายงานฉบับนี้
สัญญาซือ

13

จากข ้อมูลผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ ล่าสุด (XM) ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ ส
ี ว่ นได ้เสียสาหรับการพิจารณาวาระนี้ ได ้แก่ นายธรรศพลฐ์

แบเลเว็ลด์ จานวน 10,000,000 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 0.01 ของหุ ้นทีอ
่ อกและเรียกชาระแล ้วทัง้ หมดของบริษัทฯ

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 24/68

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ั
1.10 สญญำที
เ่ กีย
่ วข้องก ับกำรเข้ำทำรำยกำรในครงนี
ั้ ้
สรุปสาระสาคัญของสัญญาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการเข ้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์อยูใ่ นส่วนที่ 1 ข ้อ 1.4
ของรายงานฉบับนี้ และข ้อ 1.3.1 ของสารสนเทศรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ บัญชี 2 (สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 6) ทีแ
่ นบ
มากับหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นในครัง้ นี้
2. ข้อมูลของบริษ ัท เว็ ลธ์ เวนเจอร์ส จำก ัด ซึง่ เป็นสินทร ัพย์ทจ
ี่ ะจำหน่ำยไป
ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ของรายงานฉบับนี้

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 25/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ส่วนที่ 2: ควำมเห็ นของทีป
่ รึกษำทำงกำรเงินอิสระ เกีย
่ วก ับควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรจำหน่ำยไปซึง่
สินทร ัพย์

ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข ้าทารายการในครัง้ นี้

ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระได ้พิจารณา

จากปั จจัยสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. ว ัตถุประสงค์และควำมจำเป็นในกำรเข้ำทำรำยกำร
จากนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ซึง่ มีนโยบายทีจ
่ ะลงทุนในธุรกิจทีเ่ ป็ นการต่อขยายจากธุรกิจเดิม (ธุรกิจ
่ ) ทีม
่ ต่อไป เพือ
สือ
่ อ
ี ยูใ่ นปั จจุบน
ั โดยบริษัทฯ ยังคงดาเนินธุรกิจสือ
่ เป็ นการเพิม
่ ช่องทางและศักยภาพในการหารายได ้
่ งของการลงทุนไปยังธุรกิจทีม
ั ยภาพในการเติบโต ไม่พงึ่ พารายได ้หลักจาก
รวมถึงการพิจารณากระจายความเสีย
่ ศ
ี ก
ความสามารถของบุคลากรเป็ นหลัก โดยอาจจะพิจารณาเข ้าลงทุนในรูปแบบบริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ ้อม บริษัท
ร่วม หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
เมือ
่ เดือนพฤษภาคม 2563 บริษัทฯ จึงตัดสินใจเข ้าไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมผ่านการลงทุนในหุ ้นสามัญ
WV ในสัดส่วนร ้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล ้วของ WV พร ้อมทัง้ รับโอนสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ โดยที่
่ งของการลงทุน ภายใต ้สถานการณ์และผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
้
บริษัทฯ ได ้ประเมินความเสีย
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลานัน
้ ซึง่ อยูใ่ นระลอกแรกของการแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยที่
คณะกรรมการบริษัทฯ คาดการณ์วา่ โรงแรมฯ ซึง่ หยุดให ้บริการชัว่ คราวเมือ
่ เดือนเมษายน 2563 จะสามารถกลับมา
้ ปี 2563 และต่อมาได ้เข ้าทาธุรกรรมดังกล่าวแล ้วเสร็จเมือ
ดาเนินงานได ้ตามปกติภายในสิน
่ วันที่ 29 ธันวาคม 2563
ซึง่ เป็ นช่วงเริม
่ ต ้นของการแพร่ระบาดในระลอกที่ 2
เมือ
่ พิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในระลอกที่ 2 เมือ
่ ปลายปี 2563 ต่อเนือ
่ ง
้ รายใหม่และผู ้เสียชีวต
มาถึงระลอกที่ 3 ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2564 เป็ นต ้นมา ทีม
่ จ
ี านวนผู ้ติดเชือ
ิ เพิม
่ ขึน
้ อย่าง
้ เพิม
้ รายใหม่สงู สุด
ต่อเนือ
่ ง โดยจานวนผู ้ติดเชือ
่ ขึน
้ ถึงหลักหมืน
่ เมือ
่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 และจานวนผู ้ติดเชือ
้ ยังคงอยูใ่ นระดับหลักหมืน
จานวน 23,418 ราย เมือ
่ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ซึง่ จานวนผู ้ติดเชือ
่ ถึงเมือ
่ วันที่ 18
ตุลาคม 2564
ในขณะทีก
่ ารเร่งฉีดวัคซีนให ้แก่ประชาชนในช่วงครึง่ แรกของปี 2564 ยังคงมีข ้อจากัดหลายประการ และ
้ ไวรัส COVID-19
เริม
่ ฉีดวัคซีนได ้มากขึน
้ ตัง้ แต่เดือนมิถน
ุ ายน 2564 เป็ นต ้นมา 14 ประกอบกับการกลายพันธุข
์ องเชือ
สายพันธุเ์ ดลต ้าทีส
่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพทีล
่ ดลงของวัคซีนในทุกยีห
่ ้อทัว่ โลก

จึงทาให ้การคาดการณ์ของทิศทาง

ธุรกิจโรงแรมมีการเปลีย
่ นแปลงไป โดยคาดว่าจะเริม
่ ฟื้ นตัวเข ้าใกล ้ระดับเดิมก่อน COVID-19 ในปี 256715
เมือ
่ วิเคราะห์สถานการณ์ของอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ วและโรงแรม
ล ้วนแต่เป็ นปั จจัยภายนอกทีค
่ วบคุมได ้ยาก

ดังนัน
้

และโอกาสการฟื้ นตัวของโรงแรมฯ

การจาหน่ายไปซึง่ หุ ้นสามัญของ

WV

ซึง่

รวมทัง้ การโอนสิทธิ

เรียกร ้องในฐานะเจ ้าหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมที่ WV ยังคงค ้างกับบริษัทฯ ถือว่าเป็ นทางเลือกหนึง่ ทีเ่ หมาะสมในสถานการณ์
ปั จจุบน
ั ของบริษัทฯ

ซึง่ จะเป็ นการลดการลงทุนในธุรกิจทีจ
่ าเป็ นต ้องใช ้ระยะเวลาในการฟื้ นตัวนานกว่าทีค
่ าดการณ์

ไว ้

สามารถนาเงินไปลงทุนธุรกิจอืน
่ ทีม
่ โี อกาสได ้รับผลตอบแทนเร็วขึน
้

14

ทาให ้บริษัทฯ

ซึง่ จะส่งผลดีตอ
่ ผลการ

ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 จานวนผู ้ทีไ่ ด ้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ทัว่ ประเทศ ประมาณร ้อยละ 38.18 ของประชากรทัง้ หมด (ทีม
่ า: เว็บไซต์

ของกระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/ )
15

ทีม
่ า: บทความ “ตลาดนักท่องเทีย
่ วจีนมีแนวโน ้มฟื้ นตัวช ้า... กดดันธุรกิจท่องเทีย
่ วโลก”, ฝ่ ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพือ
่ การส่งออกและนาเข ้า

แห่งประเทศไทย, 1 มิถน
ุ ายน 2564

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

่ รุ กิจนายหน ้าซือ
้ ขาย
ดาเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตต่อไป ทัง้ นี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได ้ขยายการลงทุนไปสูธ
หลักทรัพย์ โดยการจัดตัง้ บริษัท ลิเบอเรเตอร์ จากัด ถือหุ ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึง่ ปั จจุบน
ั อยูร่ ะหว่างการยืน
่
ขอใบรับอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก. (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร) และมีแผนทีจ
่ ะศึกษา
ถึงผลตอบแทนและความเป็ นไปได ้เบือ
้ งต ้น
้ ขายหลักทรัพย์
ธุรกิจนายหน ้าซือ

ในการประกอบธุรกิจประเภทอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งเพิม
่ เติมจากการประกอบ

เพือ
่ ให ้มีความสามารถในการขยายขอบเขตไปยังการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทอืน
่ และ/หรือ ธุรกิจทีเ่ กีย
่ วเนื่องได ้ในอนาคต
2. เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของกำรเข้ำทำรำยกำร
2.1

ข้อดีและประโยชน์ของกำรเข้ำทำรำยกำร
่ งจากการลงทุนในธุรกิจโรงแรม
(1) ลดความเสีย
เนือ
่ งจากช่วงเวลาทีบ
่ ริษัทฯ เริม
่ ตัดสินใจลงทุนในธุรกิจโรงแรมของ WV เมือ
่ เดือนพฤษภาคม 2563 ความ

้
รุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย อยูใ่ นช่วงเริม
่ ต ้น คือ เป็ นการติดเชือ
ในระลอกที่ 1 จนเริม
่ ควบคุมได ้ระดับหนึง่ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 (ซึง่ ระลอกที่ 1 ถือว่ามีความรุนแรงน ้อยกว่า
้ และเสียชีวต
การแพร่ระบาดในระลอกที่ 2 และระลอกที่ 3 ทีม
่ จ
ี านวนผู ้ติดเชือ
ิ เพิม
่ ขึน
้ อย่างมาก) บริษัทฯ จึง
คาดการณ์วา่ ธุรกิจโรงแรมจะเริม
่ ฟื้ นตัวในปี 2564
โดยอุตสาหกรรมการท่องเทีย
่ ว โรงแรม ธุรกิจขนส่งทัง้ ทางบกและทางอากาศ รวมทัง้ ธุรกิจบริการเกือบทุก
ประเภทได ้รับผลกระทบทางตรงอย่างรุนแรงมาตัง้ แต่ชว่ งต ้นปี 2563 อันเนื่องมาจากการกาหนดมาตรการเพือ
่ หยุด
การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ได ้แก่ มาตรการปิ ดเมือง (Lockdown) ของประเทศต่างๆ รวมทัง้ ประเทศ
ไทย เพือ
่ ควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให ้การเดินทางระหว่างประเทศหยุดชะงัก, มาตรการ Lockdown
ภายในประเทศเพือ
่ จากัดการเดินทางภายในประเทศ, การจากัดประเภทธุรกิจและระยะเวลาในการให ้บริการ เป็ นต ้น
จากมาตรการข ้างต ้น

รวมทัง้ การปรับพฤติกรรมการใช ้ชีวต
ิ ในวิถใี หม่

(New

Normal)

นักท่องเทีย
่ วไทยและต่างชาติหดตัวอย่างรุนแรงเป็ นประวัตก
ิ ารณ์ถงึ ร ้อยละ 74 จากปี

จึงส่งผลทาให ้จานวน

2562

ส่วนภาพรวมของ

ประเทศไทยมีดงั นี้
- จานวนนั กท่องเทีย
่ วต่างชาติในปี 2563 หดตัวร ้อยละ 83.20 จากปี 2562 ซึง่ นั กท่องเทีย
่ วจากตลาดหลัก
หดตัวอย่างรุนแรงได ้แก่ นักท่องเทีย
่ วจากประเทศจีน อินเดีย เกาหลีใต ้ และมาเลเซีย ลดลงร ้อยละ
88.60 ร ้อยละ 86.90 ร ้อยละ 86.20 และร ้อยละ 85.50 ตามลาดับ
- รายได ้จากนักท่องเทีย
่ วต่างชาติ 9 เดือนแรกของปี 2563 ลดลงร ้อยละ 76.80 จากปี 2562 โดยลดลง
จากตลาดหลัก ได ้แก่ นักท่องเทีย
่ วจากประเทศจีน อินเดีย เกาหลีใต ้ สหราชอาณาจักร และรัสเซีย ซึง่
ลดลงร ้อยละ 86.60 ร ้อยละ 83.70 ร ้อยละ 81.50 ร ้อยละ 65.60 และร ้อยละ 41.40 ตามลาดับ
- จานวนนั กท่องเทีย
่ วคนไทยเดินทางท่องเทีย
่ วในประเทศในปี 2563 ลดลงร ้อยละ 47.60 และรายได ้จาก
นักท่องเทีย
่ วคนไทยเดินทางท่องเทีย
่ วในประเทศในปี 2563 ลดลงร ้อยละ 55.40 จากปี 2562 โดยหดตัว
เกือบร ้อยละ 100 ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 เป็ นผลจากมาตรการ Lockdown ทัว่ ประเทศ
้ ทีล
และกาลังซือ
่ ดลงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึง่ มีการปิ ดกิจการและเลิกจ ้างงานอย่างต่อเนือ
่ ง

ก่อน

สถานการณ์จะปรับตัวดีขน
ึ้ ตัง้ แต่เดือนมิถน
ุ ายน 2563 เป็ นต ้นมา

(ทีม
่ า: วิจัยกรุงศรี, แนวโน ้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2564 - 2566: ธุรกิจโรงแรม, 24 กุมภาพันธ์ 2564)
ทัง้ นี้
2567

จากการคาดการณ์การฟื้ นตัวของอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ วและโรงแรมทีค
่ าดว่าจะเริม
่ ฟื้ นตัวประมาณปี

จะขึน
้ อยู่กับการควบคุมการแพร่ระบาดให ้จบโดยเร็วและมาตรการป้ องกันทีเ่ ข ้มงวดเพือ
่ ให ้ระบบเศรษฐกิจ

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

สามารถดาเนินต่อไปได ้ โดยทีร่ ูปแบบการท่องเทีย
่ วและการใช ้ชีวต
ิ จะเปลีย
่ นแปลงไปภายใต ้ฐานวิถช
ี วี ต
ิ ใหม่ (New
่ งจากโรคระบาด อาทิ การรักษาระยะห่าง การลดการสัมผัส
Normal) ทีจ
่ ะต ้องมีมาตรการป้ องกันและเลีย
่ งความเสีย
โดยตรง การเน ้นสุขอนามัยทีด
่ แ
ี ละความปลอดภัย เป็ นต ้น ซึง่ ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ วและโรงแรม
จาเป็ นต ้องปรับตัว เพือ
่ ให ้ตอบสนองความต ้องการของนั กท่องเทีย
่ วทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป ซึง่ แรงขับเคลือ
่ นสาคัญทีจ
่ ะ
พลิกฟื้ นอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ วและโรงแรมของไทย

ยังคงมาจากนั กท่องเทีย
่ วจากต่างประเทศโดยเฉพาะจาก

ประเทศหลักๆ เช่น ประเทศจีน และอินเดีย เป็ นต ้น
้ ไวรัส COVID-19 ของอุตสาหกรรมท่องเทีย
เมือ
่ ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
่ ว
่ งทีบ
และโรงแรม จึงเป็ นการลดความเสีย
่ ริษัทฯ อาจจะได ้รับหากยังคงลงทุนในหุ ้นสามัญของ WV ต่อไป ดังนี้


่ งหากโรงแรมฯ ยังไม่สามารถกลับมาเปิ ดให ้บริการ (Re-open) ได ้ตามกาหนดอันจะส่งผล
ลดความเสีย

โดยตรงต่อผลการดาเนินงานของ

WV

ทีย
่ ังคงขาดทุนมาอย่างต่อเนือ
่ ง

ทัง้ นี้

หากสถานการณ์การแพร่ระบาด

COVID-19 ยังไม่สามารถควบคุมได ้ และ/หรือ มีมาตรการทีจ
่ ากัดการเดินทางเหมือนเช่นทีผ
่ า่ นมา รวมถึงการเพิม
่
้ โวรัส COVID-19 การฉีดวัคซีน COVID-19 ครบโดส
มาตรการด ้านความปลอดภัย เช่น มีผลการรับรองการตรวจเชือ
่ มั่นและจานวนนักท่องเทีย
กาหนดวงเงินประกันสุขภาพ เป็ นต ้น ก็ย่อมส่งผลต่อความเชือ
่ วทัง้ ภายในและต่างประเทศ
อันอาจจะทาให ้โรงแรมฯ

ต ้องทบทวนแผนทีจ
่ ะการเปิ ดให ้บริการอีกครัง้

(Re-open)

ออกไปจากทีก
่ าหนดไว ้

ประมาณกลางปี 2565


่ งจากผลการดาเนินงานของ WV ทีอ
ลดความเสีย
่ าจจะไม่เป็ นไปตามทีค
่ าดการณ์ไว ้ ภายหลังจากที่

โรงแรมฯ กลับมาเปิ ดให ้บริการ (Re-open) อาทิ อัตราการเข ้าพัก อัตราการใช ้ห ้องประชุม ห ้องอาหาร ตา่ กว่าระดับ
่ าวะปกติทน
คุ ้มทุนรวมทัง้ ต ้องใช ้ระยะเวลาในการฟื้ นตัวเพือ
่ กลับสูภ
ี่ านกว่าเดิม ซึง่ จะทาให ้ WV ยังคงมีผลขาดทุน
จากการดาเนินงาน อันจะส่งผลให ้กระแสเงินสดไม่เพียงพอในการชาระคืนเงินกู ้ยืมแก่ธนาคารออมสิน ชาระดอกเบีย
้
เงินกู ้ยืมและดอกเบีย
้ ค ้างจ่ายแก่บริษัทฯ

รวมถึงบริษัทฯ

ต ้องบันทึกค่าเผือ
่ ผลขาดทุนจากเงินลงทุนและส่วนแบ่ง

ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิม
่ ขึน
้ ในงบการเงินรวม


่ งหาก WV และโรงแรมฯ ไม่สามารถควบคุมต ้นทุนหลังจากการกลับมาเปิ ดให ้บริการ (Reลดความเสีย

open) ให ้เป็ นไปตามประมาณการทีก
่ าหนดไว ้ ซึง่ จะส่งผลกระทบในหลายด ้าน อาทิ WV จาเป็ นต ้องจัดหาแหล่ง
เงินทุนเพิม
่ เติมสาหรับต ้นทุนส่วนทีเ่ พิม
่ ขึน
้ มีผลขาดทุนจากการดาเนินงานสูงขึน
้ อันจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น รวมทัง้ การดาเนินงานของ WV โดยรวมทัง้ หมด
อัตราส่วนหนี้สน


่ งจากการที่ WV ไม่สามารถดารงอัตราส่วนทางการเงินให ้เป็ นไปตามเงือ
ลดความเสีย
่ นไขทางการเงิน

ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นไม่เกิน 1.5 เท่า และอัตราส่วนความสามารถใน
กับธนาคารออมสิน ซึง่ กาหนดอัตราส่วนหนี้สน
การชาระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) ต ้องไม่ตา่ กว่า 1.20 เท่า รวมทัง้ หากไม่ได ้รับการผ่อนผันจาก
ธนาคารออมสิน อาจส่งผลให ้ผู ้ถือหุ ้นของ WV ทุกราย จาเป็ นต ้องเพิม
่ ทุนเพือ
่ ดารงสัดส่วนทางการเงินดังกล่าวด ้วย
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น
อนึง่ จากงบการเงินทีต
่ รวจสอบแล ้วของ WV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 อัตราส่วนหนี้สน
เท่ากับ 2.26 เท่า 2.47 เท่า และ 3.95 เท่า ตามลาดับ และอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (Debt Service
Coverage Ratio: DSCR) 0.37 เท่า 0.71 เท่า และ (0.56) เท่า ตามลาดับ ทัง้ นี้ ทีผ
่ า่ นมา WV ได ้รับการผ่อนผัน
จากธนาคารออมสินมาโดยตลอด (โดยไม่มห
ี นังสือยืนยันจากธนาคารแบบเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร) ให ้ถือว่าไม่เป็ น
การผิดเงือ
่ นไขหรือเป็ นเหตุผด
ิ นัดของสัญญาเงินกู ้แต่อย่างใด


่ งในการสนับสนุนเงินทุนเพิม
ลดความเสีย
่ เติมให ้แก่ WV รวมถึงการจากัดความเสียหายในการลงทุนใน

หุ ้นสามัญของ WV และความเสียหายทีอ
่ าจจะไม่ได ้รับชาระดอกเบีย
้ และ/หรือ เงินต ้นจาก WV อีกด ้วย ทัง้ นี้ ในปี
2565 WV มีเงินต ้นทีจ
่ ะต ้องชาระแก่ธนาคารออมสินประมาณ 86.22 ล ้านบาท ซึง่ หาก WV ไม่ได ้รับการผ่อนผันการ
ชาระหนีจ
้ ากธนาคารออมสิน และ/หรือ มิได ้รับเงินทุนหมุนเวียนเพิม
่ เติมจากธนาคาร/แหล่งอืน
่ ๆ จะส่งผลให ้บริษัทฯ

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

และผู ้ถือหุ ้นรายอืน
่ ของ WV จาเป็ นต ้องให ้การสนับสนุนทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ ้น เพือ
่ เสริมสภาพคล่องให ้
WV เพือ
่ ให ้โรงแรมฯ สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได ้


่ งหากการรถไฟแห่งประเทศไทยต ้องการพืน
ลดความเสีย
้ ทีเ่ ช่าคืน

หรือไม่ตอ
่ สัญญาเช่าทีด
่ น
ิ เมือ
่ ครบ

ั ญาเช่า เนือ
กาหนดอายุสญ
่ งจากเงือ
่ นไขในสัญญาเช่าทีด
่ น
ิ กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (“รฟท.” หรือ “ผู ้ให ้เช่า”)
ิ ธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวโดยแจ ้งให ้ผู ้เช่าทราบล่วงหน ้าเป็ นหนังสือไม่น ้อยกว่า 30 วัน หากผู ้ให ้เช่า
ผู ้ให ้เช่ามีสท
ั ญาเช่าเมือ
ั ญาเช่า ให ้ถือว่าสิง่ ปลูกสร ้างและ
ต ้องการใช ้พืน
้ ทีห
่ รือต ้องการพืน
้ ทีเ่ ช่าคืนหรือไม่ตอ
่ อายุสญ
่ ครบอายุสญ
ั ญาเช่า
ส่วนควบทัง้ หมดให ้ตกเป็ นของผู ้ให ้เช่า จึงส่งผลให ้ WV มีโอกาสทีจ
่ ะถูกเรียกคืนพืน
้ ทีเ่ ช่าได ้ตลอดอายุสญ


่ งจากการลงทุนในธุรกิจทีบ
่ วชาญมากนั ก จึงจาเป็ นต ้องพึง่ พากลุม
ลดความเสีย
่ ริษัทฯ ไม่มค
ี วามเชีย
่

้ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในผู ้ถือหุ ้นกลุม
ผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ ก. ของ WV และเป็ นช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม เนื่องจากผู ้จะซือ
่ ก. มีความ
ประสงค์ทจ
ี่ ะลงทุนเพิม
่ ใน WV ซึง่ รวมถึงการโอนสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมที่ WV ยังคงค ้างกับบริษัทฯ ด ้วย


่ งจากการที่ WV ยังมิได ้ยืน
ลดความเสีย
่ ขอแก ้ไขจานวนห ้องพักของโรงแรมฯ ให ้ตรงกับจานวนทีร่ ะบุไว ้

ในใบอนุญาตก่อสร ้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลือ
่ นย ้ายอาคาร (แบบ อ.1) ใบรับรองการก่อสร ้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลือ
่ นย ้ายอาคาร (แบบ อ.6) และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมีความผิดตาม
พระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึง่ ต ้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ
ทัง้ จาทัง้ ปรับ และยังมีโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะปฎิบต
ั ใิ ห ้ถูกต ้อง โดยบริษัทฯ จะสามารถ
้ ขายหุ ้นเดิม สาหรับค่าปรับทีค
เรียกร ้องค่าเสียหายจากบริษัท Cleveland Universe Limited ตามสัญญาซือ
่ านวณถึง
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เท่านั น
้ ทัง้ นี้ จานวนห ้องทีข
่ อนุญาตตามแบบ อ.1 แบบ อ.6 และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมเท่ากับ 174 ห ้อง แต่เปิ ดให ้บริการจริงจานวน 180 ห ้อง โดยทีผ
่ ่านมา WV ยังไม่เคยถูกเรียกชาระค่าปรับแต่
อย่างใด
่ งจากการลงทุนในธุรกิจโรงแรม ซึง่ เป็ นธุรกิจที่
ดังนัน
้ การเข ้าทารายการในครัง้ นี้ จึงเป็ นการลดความเสีย
้ ไวรัส COVID-19 อย่างรุนแรง ทีก
้ โดยรวม
ได ้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
่ ระทบต่อกาลังซือ
ซึง่ รวมถึงพฤติกรรมการท่องเทีย
่ วทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไปด ้วย และคาดว่าจะใช ้ระยะเวลาในการฟื้ นตัวนานกว่าทีป
่ ระเมินไว ้
ณ ช่วงทีต
่ ด
ั สินใจลงทุน อีกทัง้ อาจจาเป็ นต ้องใช ้เงินทุนหมุนเวียนอีกจานวนมาก
(2) บริษัทฯ ได ้รับเงินต ้นและดอกเบีย
้ จากการให ้เงินกู ้ยืมกับ WV ในทันที ทัง้ จานวน และลดภาระผูกพัน
จากการค้าประกันเงินกู ้ให ้แก่ WV
การเข ้าทารายการในครัง้ นี้ ซึง่ รวมถึงการโอนสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมแก่ WV (เงินต ้นและดอกเบีย
้ คง
ค ้าง)

ทาให ้บริษัทฯ

ได ้รับชาระหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมครบถ ้วนทัง้ เงินต ้นและดอกเบีย
้

้ ประมาณ
รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน

142.60 ล ้านบาท ประกอบด ้วย เงินต ้นจานวน 138.45 ล ้านบาท และดอกเบีย
้ คงค ้างประมาณ 4.15 ล ้านบาท
(คานวณถีงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ซึง่ จานวนเงินทีไ่ ด ้รับชาระทีแ
่ ท ้จริง จะคานวณถึงวันทีโ่ อนสิทธิเรียกร ้องให ้แก่
้ )
ผู ้จะซือ
ทัง้ นี้ จากเงือ
่ นไขตามสัญญาเงินกู ้ยืมระยะยาวระหว่าง WV กับธนาคารออมสิน มีเงือ
่ นไขทีผ
่ ูกพันบริษัทฯ
ในฐานะเจ ้าหนีเ้ งินกู ้ยืมและผู ้ถือหุ ้นโดยตรง ทีส
่ าคัญดังนี้
(ก) ภาระหนีเ้ งินกู ้ยืมจากกรรมการหรือผู ้ถือหุ ้น ถือว่าเป็ นหนีด
้ ้อยสิทธิ (Subordinated Debt) ทีจ
่ ะชาระคืน
หนีด
้ งั กล่าวหลังชาระคืนเงินกู ้ให ้แก่ธนาคารครบถ ้วนแล ้วเท่านั น
้

โดยทีใ่ นสัญญาข ้อดังกล่าวมิได ้ระบุ

เป็ นข ้อยกเว ้นว่า เว ้นแต่จะได ้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน แต่อย่างใด

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 29/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

(ข) บริษัทฯ ในฐานะผู ้ถือหุ ้น จะต ้องจานาหุ ้นทัง้ หมดทีถ
่ อ
ื อยูใ่ น WV จานวน 1,800,000 หุ ้น เพือ
่ เป็ น
หลักประกันเงินกู ้ของ WV ให ้แก่ธนาคารออมสิน16 ตลอดระยะเวลาทีเ่ ป็ นผู ้ถือหุ ้นและจนกว่า WV จะ
ชาระหนีต
้ ามสัญญาเงินกู ้ครบถ ้วน
(ค) WV ตกลงจะไม่จ่ายเงินปั นผล หรือผลตอบแทนแก่ผู ้ถือหุ ้น หรือให ้เงินกู ้ยืมกรรมการและบริษัทในเครือ
ั ญา
เว ้นแต่จะได ้รับความยินยอมจากธนาคาร ตลอดอายุสญ
เมือ
่ พิจารณาในกรณีข ้อ (ก) นั น
้ พบว่า เมือ
่ ปี 2563 WV ได ้รับการขยายระยะเวลาการชาระหนีเ้ งินกู ้ระยะยาว
ออกไปอีก

2

ปี

(ตามมาตรการให ้ความช่วยเหลือลูกหนีท
้ ไี่ ด ้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทส
ี่ ง่ ผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจไทย ซึง่ เป็ นมาตรการทีอ
่ อกมาเนือ
่ งจากสถานการณ์ COVID-19) โดยจะเริม
่ ชาระหนีเ้ งินกู ้ระยะยาวงวด
้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2571 ซึง่
ถัดไปในเดือนเมษายน 2565 และต ้องชาระหนี้ทงั ้ หมดตามสัญญากู ้เงินให ้เสร็จสิน
หาก WV มีความสามารถในการชาระหนีเ้ งินกู ้ยืมตามสัญญาเงินกู ้ทีม
่ ก
ี ารแก ้ไขแล ้วดังกล่าว บริษัทฯ และเจ ้าหนีผ
้ ู ้ถือ
้ ปี 2564)
หุ ้นรายอืน
่ จะได ้รับชาระหนีเ้ ร็วสุดคือปี 2571 หรือประมาณ 6 ปี 1 เดือน (นับจากสิน
ในทางกลับกัน เนือ
่ งจากโรงแรมฯ มีแผนทีจ
่ ะเปิ ดให ้บริการอีกครัง้ ประมาณกลางปี 2565 ซึง่ คาดว่าใน
ช่วงแรกโรงแรมฯ จะมีรายได ้และกระแสเงินสดทีไ่ ม่เพียงพอในการชาระหนี้ จึงจะเป็ นภาระของผู ้ถือหุ ้นของ WV
อย่างหลีกเลีย
่ งมิได ้ เว ้นแต่จะได ้รับการผ่อนผันจากธนาคารออมสิน ซึง่ WV อยูใ่ นระหว่างยืน
่ ขอผ่อนผันจากธนาคาร
ออมสิน
สาหรับข ้อ (ข) หาก WV ไม่สามารถชาระหนีไ้ ด ้หรือกระทาการใดๆ ทีผ
่ ด
ิ เงือ
่ นไขตามสัญญากู ้เงิน จนเป็ น
เหตุให ้ธนาคารออมสินใช ้สิทธิบงั คับหลักประกัน ซึง่ ในกรณีเลวร ้ายสุดสาหรับบริษัทฯ คือ การถูกบังคับโอนหุ ้นทีถ
่ อ
ื
หุ ้นใน WV จานวน 1,800,000 หุ ้น ให ้แก่ธนาคาร17
ส่วนข ้อ

(ค)

โดยทัว่ ไปแล ้ว

หากลูกหนีช
้ าระหนีต
้ ามกาหนด/ไม่ผด
ิ นัดชาระหนี้

และมีกระแสเงินสดที่

เพียงพอต่อการชาระหนี้ ธนาคารออมสินมักจะผ่อนผันเงือ
่ นไขในข ้อนี้ จึงคาดว่าจะไม่สง่ ผลกระทบต่อการจ่ายเงินปั น
ผลในอนาคต
ิ สุทธิตอ
นอกจากนี้ WV จะต ้องดารงอัตราส่วนหนี้สน
่ ส่วนของผู ้ถือหุ ้นไม่เกิน 1.5 เท่า และอัตราส่วน
ความสามารถในการชาระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) ไม่ตา่ กว่า 1.20 เท่า ตามข ้อกาหนด
(Financial Covenants) ของธนาคารออมสิน ซึง่ อัตราส่วนทางการเงินข ้างต ้นตามงบการเงินของ WV ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึง่ ไม่เป็ นไปตามข ้อกาหนดของธนาคารออมสิน หาก WV ไม่ได ้รับการผ่อนผันจากธนาคารออมสิน
อาจส่งผลให ้ผู ้ถือหุ ้นของ WV ทุกราย จาเป็ นต ้องเพิม
่ ทุนเพือ
่ ดารงสัดส่วนทางการเงินดังกล่าวด ้วย
ทัง้ นี้ ทีผ
่ า่ นมา WV ได ้รับการผ่อนผันจากธนาคารออมสินมาโดยตลอด (โดยไม่มห
ี นังสือยืนยันแบบเป็ นลาย
ิ ต่อ
ลักษณ์อก
ั ษร) ให ้ถือว่าไม่เป็ นการผิดเงือ
่ นไขหรือเป็ นเหตุผด
ิ นัดของสัญญาเงินกู ้แต่อย่างใด โดยอัตราส่วนหนี้สน
้ ปี 2561 -2562 เท่ากับ 2.26 เท่า และ 2.47 เท่า ตามลาดับ และ DSCR เท่ากับ 0.37 เท่า
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น ณ สิน
และ 0.71 เท่า ตามลาดับ ตามลาดับ
ดังนัน
้ การเข ้าทารายการในครัง้ นี้ จึงเป็ นประโยชน์ตอ
่ บริษัทฯ ทีท
่ าให ้ได ้รับ ดอกเบีย
้ เงินให ้กู ้ยืมคืนในทันที
จากเดิมที่ WV คงค ้างหนีจ
้ านวนนีอ
้ ยู่ทงั ้ จานวน และทาให ้บริษัทฯ ได ้รับเงินต ้นคืนในทันทีโดยมิต ้องรอจนกว่า WV มี
กระแสเงินสดทีเ่ พียงพอในการชาระหนีใ้ ห ้แก่ธนาคารออมสินจนครบถ ้วนทีอ
่ าจจะใช ้ระยะเวลาอย่างน ้อยอีกประมาณ

16

สัดส่วนการจานาหุ ้นของ WV ทีถ
่ อ
ื โดยบริษัทฯ ตามสัญญากู ้ยืมเงินของ WV ควรอยูท
่ รี่ ้อยละ 75 ของจานวนหุ ้นทีถ
่ อ
ื ใน WV หรือเท่ากับ

1,350,000 หุ ้น ซึง่ จะสอดคล ้องกับเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2563 ของบริษัทฯ เพือ
่ ขออนุมต
ั ก
ิ ารลงทุนในหุ ้นและสิทธิ
เรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ของ WV
17

กรณีธนาคารใช ้สิทธิบงั คับหลักประกันจากผู ้ค้าประกัน ในทางปฎิบต
ั ิ ผู ้ค้าประกันสามารถทีจ
่ ะเรียกร ้องคืนจากลูกหนีไ้ ด ้ในภายหลัง ซึง่ ในกรณี

ิ ทีเ่ พียงพอเท่านัน
ของบริษัทฯ นัน
้ การทีจ
่ ะมีโอกาสได ้รับเงินคืนจาก WV ทาง WV จะต ้องมีกระแสเงินสดและทรัพย์สน
้

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 30/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

้ ปี 2564) รวมทัง้ เป็ นการลดภาระผูกพันจากการค้าประกันเงินกู ้ให ้แก่ WV ลดความเสีย
่ งจาก
6 ปี 1 เดือน (นับจากสิน
่ งหาก WV ไม่
การถูกธนาคารบังคับใช ้หลักประกันเพือ
่ ชาระหนีแ
้ ทน WV ตามสัญญาเงินกู ้ รวมถึงการลดความเสีย
สามารถชาระหนีเ้ งินต ้น และ/หรือ ดอกเบีย
้ ให ้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ธนาคารออมสินในอนาคตอีกด ้วย
(3) บริษัทฯ จะรับรู ้กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน WV ในงบการเงิน
มูลค่าหุ ้นสามัญของ WV ทีจ
่ ะจาหน่ายไปในครัง้ นี้ เท่ากับ 432.40 ล ้านบาท โดยมูลค่าต ้นทุนของเงินลงทุน
ใน WV ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2564 ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ตามวิธรี าคาทุนเท่ากับ 421.55 ล ้านบาท
และงบการเงินรวมตามวิธส
ี ว่ นได ้เสีย เท่ากับ 404.07 ล ้านบาท ซึง่ บริษัทฯ ได ้รับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม (ตามวิธส
ี ว่ นได ้เสีย) ในงบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จแล ้วจานวน 17.48 ล ้านบาท
ดังนัน
้ ในการเข ้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ หุ ้นสามัญของ WV ในครัง้ นี้ บริษัทฯ จะรับรู ้กาไรจากการจาหน่าย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

(ก่อนหักค่าใช ้จ่ายทีเ่ กีย
่ วข ้อง)

ในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม

ประมาณ

10.85 ล ้านบาท และ 28.33 ล ้านบาท ตามลาดับ (กาไรจานวน 28.33 ล ้านบาท ในงบการเงินรวม ได ้รวมการกลับ
รายการส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ตามวิธส
ี ว่ นได ้เสีย) จานวน 17.48 ล ้านบาท เข ้าไปแล ้ว) โดย
บริษัทฯ ไม่มภ
ี าระต ้องเสียภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลจากการจาหน่ายเงินลงทุนในครัง้ นี้ เนือ
่ งจากบริษัทฯ สามารถใช ้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี จากผลขาดทุนสุทธิย ้อนหลังใน 5 รอบระยะเวลาบัญชี
(4) บริษัทฯ สามารถนาเงินทีไ่ ด ้จากการเข ้าทารายการ ไปใช ้ในการลงทุนในธุรกิจอืน
่ ทีม
่ ศ
ี ักยภาพมากกว่า
ภายหลังจากการเข ้าทารายการในครัง้ นี้ จะทาให ้บริษัทฯ ได ้รับเงินสดสุทธิประมาณ 569.90 ล ้านบาท
(ประมาณการจาก จานวนทีไ่ ด ้รับ 575 ล ้านบาท หักด ้วย ค่าใช ้จ่ายในการโอนหุ ้นและค่าใช ้จ่ายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการเข ้า
ทารายการในครัง้ นี)้

ทาให ้บริษัทฯ

ั ยภาพกว่า
มีกระแสเงินสดทีจ
่ ะนาไปใช ้ในการลงทุนในธุรกิจอืน
่ ทีม
่ ศ
ี ก

ได ้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 น ้อยกว่า และมีโอกาสได ้รับผลตอบแทนในการลงทุนทีเ่ ร็วกว่า
เมือ
่ เดือนเมษายน 2564 บริษัทฯ ได ้จัดตัง้ บริษัท ย่อยทางอ ้อม คือ บริษัท ลิเบอเรเตอร์ จากัด เพือ
่ ประกอบ
้ ขายล่วงหน ้า ปั จจุบน
ธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจร และตัวแทนธุรกิจสัญญาซือ
ั อยูร่ ะหว่างยืน
่ คาขอใบอนุญาตเพือ
่
ประกอบธุรกิจจากสานั กงาน ก.ล.ต. ซึง่ ภายหลังจากทีไ่ ด ้รับใบอนุญาต ทางบริษัท ลิเบอเรเตอร์ จากัด คาดว่าจะยืน
่
ขอเป็ นสมาชิกกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานั กงานหักบัญชี ซึง่ จะมีคา่ ใช ้จ่ายสาหรับการยืน
่ ขอเป็ นสมาชิกประมาณ
30 ล ้านบาท รวมถึงทางบริษัท ลิเบอเรเตอร์ จากัด ต ้องมีสว่ นของผู ้ถือหุ ้นไม่น ้อยกว่า 500 ล ้านบาท (ในกรณีทเี่ ป็ น
สมาชิกสามัญ) ตามทีส
่ านั กหักบัญชีกาหนด ซึง่ บริษัทฯ มีแผนทีจ
่ ะใช ้เงินจากเงินทีค
่ าดว่าจะได ้รับจากการเสนอขาย
หุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนให ้แก่บค
ุ คลในวงจากัด (Private Placement) ทีจ
่ ะเสนอขออนุมัตจิ ากทีป
่ ระชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้
ที่ 1/2564 พร ้อมกันนี้ ดังนัน
้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถระดมเงินจากการเสนอขายหุ ้น PP ได ้ตามทีต
่ ้องการไม่วา่ จะด ้วย
เหตุใด บริษัทฯ สามารถใช ้กระแสเงินสดทีไ่ ด ้รับจากการเข ้าทารายการในครัง้ นี้ โดยมิต ้องหาแหล่งเงินทุนจากแหล่ง
อืน
่ และลดภาระในการระดมทุนเพิม
่ เพือ
่ ใช ้ในการลงทุนในอนาคต อาทิ การกู ้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การออกตรา
สารหนี้ หรือการเพิม
่ ทุนจดทะเบียนอีกในภายหลัง ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผู ้ถือหุ ้น เช่น ผลกระทบต่อราคาตลาดของ
หุ ้น (Price Dilution) และสิทธิออกเสียง (Control Dilution) (แล ้วแต่กรณี)
2.2

่ งของกำรเข้ำทำรำยกำร
ข้อด้อยและควำมเสีย
้ ขาย 575 ล ้านบาท ตามเงือ
้ ขาย
(1) บริษัทฯ ยังคงมีภาระผูกพันในวงเงินไม่เกินราคาซือ
่ นไขในสัญญาซือ

หุ ้นและสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ยืม

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 31/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

จากเงือ
่ นไข “สิทธิเรียกร ้องค่าเสียหายในกรณีทบ
ี่ ริษัทฯ ผิดคารับรอง (Warranty Claim and Limitation
้ ขายหุ ้นและสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ ทีจ
of Liability)” ในสัญญาซือ
่ ะเข ้าทารายการในครัง้ นี้ ซึง่ ระบุวา่ “หากบริษัทฯ
้ สามารถมีสท
ิ ธิเรียกร ้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ ในกรณีท ี่
ผิดคารับรอง เป็ นเหตุให ้ WV เกิดความเสียหาย ผู ้ซือ
บริษัทฯ ผิดคารับรอง โดยสรุป18 ดังนี้
(ก) ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2568 สาหรับเรือ
่ งภาษี
(ข) ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สาหรับเรือ
่ งอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ภาษี
้ ขายทรัพย์สน
ิ ทัง้ หมด ซึง่ ราคา
(ค) มูลค่าความรับผิดของบริษัทฯ เมือ
่ รวมกันแล ้วต ้องไม่เกินกว่าราคาซือ
้ ขายหุ ้นและการโอนสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมพร ้อมดอกเบีย
ซือ
้ ค ้างจ่ายดังกล่าวจะไม่เกิน

575

ล ้านบาท
้ ขายหุ ้นและสิทธิเรียกร ้องในหนีร้ ะหว่างผู ้ซือ
้ และบริษัทฯ
ทัง้ นี้ ระยะเวลาของคารับรองทีจ
่ ะระบุในสัญญาซือ
้ ขายหุ ้นเดิม ซึง่ ระบุระยะเวลา (ก) ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2568
ต ้องไม่เกินระยะเวลาคารับรองทีร่ ะบุตามสัญญาซือ
สาหรับเรือ
่ งภาษี และ (ข) ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 สาหรับเรือ
่ งอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ภาษี
ซึง่ บริษัทฯ ยืนยันว่า ในกรณีทบ
ี่ ริษัทฯ ถูกเรียกค่าเสียหายจากการผิดคารับรองบริษัทฯ สามารถเรียกร ้อง
้ ขายหุ ้นเดิมได ้อีกทอดหนึง่ (Backค่าเสียหายดังกล่าวจากบริษัท Cleveland Universe Limited ภายใต ้สัญญาซือ
้ และบริษัทฯ มิได ้เป็ นผู ้ถือหุ ้นของ WV
to-Back Warranty) ถึงแม ้ภายหลังจากการทารายการจาหน่ายไปเสร็จสิน
้ ขายหุ ้นเดิม ก็มไิ ด ้มีการจากัดการเรียกค่าเสียหายดังกล่าวให ้สิน
้ สุด
แล ้วก็ตาม นอกจากนี้ เมือ
่ พิจารณาจากสัญญาซือ
ลงด ้วยเหตุทบ
ี่ ริษัทฯ มิได ้เป็ นผู ้ถือหุ ้นของ WV แล ้วเช่นกัน19
ดังนัน
้ การเข ้าทารายการในครัง้ นี้ แม ้ว่าบริษัทฯ จะไม่มภ
ี าระผูกพันใดๆ กับ WV และ/หรือธนาคารออมสิน
้ ขายหุ ้นและสิทธิ
ซึง่ เป็ นเจ ้าหนีเ้ งินกู ้ของ WV อีกต่อไป แต่บริษัทฯ ยังคงมีภาระผูกพันตามเงือ
่ นไขในสัญญาซือ
เรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ อีกประมาณ 4 ปี โดยมีมล
ู ค่าภาระผูกพันสูงสุดไม่เกิน 575 ล ้านบาท โดยบริษัทฯ จะสามารถ
เรียกร ้องความเสียหายได ้อีกทอดหนึง่ (Back-to-Back Warranty) ในจานวนไม่เกิน 560 ล ้านบาท
(2) อาจเสียโอกาสทีจ
่ ะได ้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน

WV

หากสถานการณ์ในอนาคตดีกว่าที่

คาดการณ์ไว ้
ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 คลีค
่ ลายลง มีการเข ้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึง
และนโยบายการเปิ ดประเทศมีความชัดเจนขึน
้

จึงมีโอกาสทีอ
่ ต
ุ สาหกรรมท่องเทีย
่ วและโรงแรมของไทยจะกลับมา

ฟื้ นตัว
นอกจากนี้ โรงแรมฯ อาจจะได ้รับอานิสงส์จากโครงการพัฒนาทีด
่ น
ิ บริเวณมักกะสัน (ฮับมักกะสัน) ของ
ภาครัฐ ทีจ
่ ะกลายเป็ นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ซึง่ จะดึงดูดนั กธุรกิจและนักท่องเทีย
่ วเข ้าใช ้บริการในพืน
้ ที่
โดยทีต
่ งั ้ ของโรงแรมฯ

่ มต่อ
ตัง้ อยู่ใกล ้กับสถานีมักกะสันทีจ
่ ะเป็ นศูนย์กลางของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือ

3

่ มต่อเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยฮับมักกะสัน ประกอบด ้วย (ก) สถานีมักกะสัน ซึง่
สนามบิน และเชือ
่ มต่อ 3 สนามบิน และสามารถเชือ
่ มต่อกับระบบรถไฟฟ้ ามหานคร
เป็ นสถานีหลักของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชือ
(ข) พืน
้ ทีส
่ วนหย่อม และพิพธ
ิ ภัณฑ์รถไฟรวมประมาณ 200 ไร่ และพืน
้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์อน
ื่ ๆ ประมาณ 177 ไร่ และ (ค)
่ มต่อกับสถานีมักกะสัน พัฒนาโครงการโดยบริษัท เอเชีย
โครงการมักกะสันคอมเพล็กซ์ ขนาด 140 ไร่ ทีเ่ ชือ

18

รายละเอียดเพิม
่ เติมในส่วนที่ 1 ข ้อ 1.4 ของรายงานฉบับนี้

19

้ ขายหุ ้นเดิม บริษัทฯ จะสามารถเรียกร ้องความเสียหายได ้จากบริษัท Cleveland Universe Limited ในจานวนไม่เกิน
ตามเงือ
่ นไขในสัญญาซือ

560 ล ้านบาท จึงมิใช่เป็ นการ Back-to-Back Warranty ทัง้ จานวน โดยหากเกิดค่าเสียหายขึน
้ บริษัทฯ ยังคงรับภาระสุทธิสงู สุดคือ 15 ล ้านบาท

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 32/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

เอรา วัน จากัด (บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์) ภายใต ้สัญญาร่วมลงทุน 50 ปี ทีม
่ แ
ี นวโน ้มจะพัฒนาเป็ นโครงการ
มิกซ์ยูสขนาดใหญ่ประกอบด ้วย อาคารสานักงาน ศูนย์การค ้า พืน
้ ทีค
่ ้าปลีก โรงแรมและเซอร์วส
ิ อพาร์ตเมนต์ เพือ
่
รองรับผู ้โดยสาร นักท่องเทีย
่ ว และนั กธุรกิจ
ดังนัน
้ บริษัทฯ อาจจะเสียโอกาสในการได ้รับผลตอบแทนจากการลงทุน หากสถานการณ์ในอนาคตดีกว่าที่
คาดการณ์ไว ้
3. สรุปควำมเห็นทีป
่ รึกษำทำงกำรเงินอิสระ

เกีย
่ วก ับควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรจำหน่ำยไปซึง่

สินทร ัพย์
จากนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ซึง่ มีนโยบายทีจ
่ ะลงทุนในธุรกิจทีเ่ ป็ นการต่อขยายจากธุรกิจเดิม (ธุรกิจ
่ ) ทีม
่ ง
สือ
่ อ
ี ยูใ่ นปั จจุบน
ั เพือ
่ เป็ นการเพิม
่ ช่องทางและศักยภาพในการหารายได ้ รวมถึงการพิจารณากระจายความเสีย
ของการลงทุนไปยังธุรกิจทีม
่ ศ
ี ักยภาพในการเติบโต

ไม่พงึ่ พารายได ้หลักจากความสามารถของบุคลากรเป็ นหลัก

โดยอาจจะพิจารณาเข ้าลงทุนในรูปแบบบริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ ้อม บริษัทร่วม หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
เมือ
่ เดือนพฤษภาคม 2563 บริษัทฯ จึงตัดสินใจเข ้าไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมผ่านการลงทุนในหุ ้นสามัญ
WV ในสัดส่วนร ้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล ้วของ WV พร ้อมทัง้ รับโอนสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ โดยที่
่ งของการลงทุน ภายใต ้สถานการณ์และผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
้
บริษัทฯ ได ้ประเมินความเสีย
ไวรัสโคโรนา 2019 (“โรคไวรัส COVID-19”) ในช่วงเวลานั น
้ ซึง่ อยูใ่ นระลอกแรกของการแพร่ระบาดในประเทศไทย
โดยทีค
่ ณะกรรมการบริษัทฯ คาดการณ์วา่ โรงแรมฯ ซึง่ หยุดให ้บริการชัว่ คราวเมือ
่ เดือนเมษายน 2563 จะสามารถ
้ ปี 2563 และต่อมาได ้เข ้าทาธุรกรรมดังกล่าวแล ้วเสร็จเมือ
กลับมาดาเนินงานได ้ตามปกติภายในสิน
่ วันที่ 29 ธันวาคม
2563 ซึง่ เป็ นช่วงเริม
่ ต ้นของการแพร่ระบาดในระลอกที่ 2
เมือ
่ พิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในระลอกที่ 2 เมือ
่ ปลายปี 2563 ต่อเนือ
่ ง
้ รายใหม่และผู ้เสียชีวต
มาถึงระลอกที่ 3 ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2564 เป็ นต ้นมา ทีม
่ จ
ี านวนผู ้ติดเชือ
ิ เพิม
่ ขึน
้ อย่าง
ต่อเนือ
่ ง ในขณะทีก
่ ารเร่งฉีดวัคซีนให ้แก่ประชาชนในช่วงครึง่ แรกของปี 2564 ยังคงมีข ้อจากัดหลายประการ และเริม
่
้ ไวรัส COVID-19 สาย
ฉีดวัคซีนได ้มากขึน
้ ตัง้ แต่เดือนมิถน
ุ ายน 2564 เป็ นต ้นมา ประกอบกับการกลายพันธุข
์ องเชือ
พันธุเ์ ดลต ้าทีส
่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพทีล
่ ดลงของวัคซีนในทุกยีห
่ ้อทั่วโลก

จึงทาให ้การคาดการณ์ของทิศทางธุรกิจ

โรงแรมมีการเปลีย
่ นแปลงไป โดยคาดว่าจะเริม
่ ฟื้ นตัวเข ้าใกล ้ระดับเดิมก่อน COVID-19 ในปี 2567
อนึง่ เมือ
่ วิเคราะห์สถานการณ์ของอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ วและโรงแรม และโอกาสการฟื้ นตัวของโรงแรมฯ
ซึง่ ล ้วนแต่เป็ นปั จจัยภายนอกทีค
่ วบคุมได ้ยาก ดังนัน
้ การจาหน่ายไปซึง่ หุ ้นสามัญของ WV รวมทัง้ การโอนสิทธิ
เรียกร ้องในฐานะเจ ้าหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมที่ WV ยังคงค ้างกับบริษัทฯ ถือว่าเป็ นทางเลือกหนึง่ ทีเ่ หมาะสมในสถานการณ์
ปั จจุบน
ั ของบริษัทฯ

ซึง่ จะเป็ นการลดการลงทุนในธุรกิจทีจ
่ าเป็ นต ้องใช ้ระยะเวลาในการฟื้ นตัวนานกว่าทีค
่ าดการณ์

ไว ้

สามารถนาเงินไปลงทุนธุรกิจอืน
่ ทีม
่ โี อกาสได ้รับผลตอบแทนเร็ว ขึน
้

ทาให ้บริษัทฯ

ซึง่ จะส่งผลดีตอ
่ ผลการ

ดาเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตต่อไป
ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะได ้รับประโยชน์จากการเข ้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี้ ดังนี้
่ งจากการลงทุนในธุรกิจโรงแรม ซึง่ เป็ นธุรกิจทีไ่ ด ้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
(1) ลดความเสีย
้ ไวรัส
เชือ

COVID-19

้ โดยรวม
อย่างรุนแรงทีก
่ ระทบต่อกาลังซือ

ซึง่ รวมถึงพฤติกรรมการท่องเทีย
่ วที่

เปลีย
่ นแปลงไปด ้วย และคาดว่าจะใช ้ระยะเวลาในการฟื้ นตัวนานกว่าทีป
่ ระเมินไว ้ ณ ช่วงทีต
่ ัดสินใจลงทุน อีกทัง้
อาจจาเป็ นต ้องใช ้เงินทุนหมุนเวียนอีกจานวนมาก
้ ไวรัส COVID-19 ของอุตสาหกรรมท่องเทีย
ทัง้ นี้ เมือ
่ ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
่ ว
่ งทีบ
และโรงแรม จึงเป็ นการลดความเสีย
่ ริษัทฯ อาจจะได ้รับหากยังคงลงทุนในหุ ้นสามัญของ WV ต่อไป ดังนี้

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 33/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ



่ งหากโรงแรมฯ ยังไม่สามารถกลับมาเปิ ดให ้บริการ (Re-open) ได ้ตามกาหนดอันจะส่งผล
ลดความเสีย
โดยตรงต่อผลการดาเนินงานของ WV ทีย
่ ังคงขาดทุนมาอย่างต่อเนือ
่ ง



่ งจากผลการดาเนินงานของ
ลดความเสีย

WV

ทีอ
่ าจจะไม่เป็ นไปตามทีค
่ าดการณ์ไว ้

ภายหลังจากที่

โรงแรมฯ กลับมาเปิ ดให ้บริการ (Re-open) อันจะส่งผลให ้กระแสเงินสดไม่เพียงพอในการชาระคืนเงินกู ้ยืม
แก่ธนาคารออมสิน ชาระดอกเบีย
้ เงินกู ้ยืมและดอกเบีย
้ ค ้างจ่ายแก่บริษัท รวมถึงบริษัทฯ ต ้องบันทึกค่าเผือ
่
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิม
่ ขึน
้ ในงบการเงินรวม


่ งหาก WV และโรงแรมฯ ไม่สามารถควบคุมต ้นทุนหลังจากการกลับมาเปิ ดให ้บริการ (Reลดความเสีย
open) ให ้เป็ นไปตามประมาณการทีก
่ าหนดไว ้



่ งจากการที่ WV ไม่สามารถดารงอัตราส่วนทางการเงินให ้เป็ นไปตามเงือ
ลดความเสีย
่ นไขทางการเงินกับ
ธนาคารออมสิน

ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น
ซึง่ กาหนดอัตราส่วนหนีส
้ น

ไม่เกิน

1.5

เท่า

และอัตราส่วน

ความสามารถในการชาระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) ต ้องไม่ตา่ กว่า 1.20 เท่า รวมทัง้
หากไม่ได ้รับการผ่อนผันจากธนาคารออมสิน อาจส่งผลให ้ผู ้ถือหุ ้นของ WV ทุกราย จาเป็ นต ้องเพิม
่ ทุนเพือ
่
ดารงสัดส่วนทางการเงินดังกล่าวด ้วย อนึง่ จากงบการเงินทีต
่ รวจสอบแล ้วของ WV ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น และ DSCR เท่ากับ 3.95 เท่า และ (0.56) เท่า ตามลาดับ ทัง้ นี้
2563 อัตราส่วนหนีส
้ น
ทีผ
่ ่านมา WV ได ้รับการผ่อนผันจากธนาคารออมสินมาโดยตลอด (โดยไม่มห
ี นังสือยืนยันจากธนาคารแบบ
เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร) ให ้ถือว่าไม่เป็ นการผิดเงือ
่ นไขหรือเป็ นเหตุผด
ิ นัดของสัญญาเงินกู ้แต่อย่างใด


่ งในการสนับสนุนเงินทุนเพิม
ลดความเสีย
่ เติมให ้แก่ WV รวมถึงการจากัดความเสียหายในการลงทุนในหุ ้น
สามัญของ WV และความเสียหายทีอ
่ าจจะไม่ได ้รับชาระดอกเบีย
้ และ/หรือ เงินต ้นให ้กู ้ยืมจาก WV อีกด ้วย



่ งหากการรถไฟแห่งประเทศไทยต ้องการพืน
ลดความเสีย
้ ทีเ่ ช่าคืน

หรือไม่ตอ
่ สัญญาเช่าทีด
่ น
ิ เมือ
่ ครบ

ั ญาเช่า
กาหนดอายุสญ


่ งจากการลงทุนในธุรกิจทีบ
่ วชาญมากนั ก
ลดความเสีย
่ ริษัทฯ ไม่มค
ี วามเชีย



่ งจากการที่ WV ยังมิได ้ยืน
ลดความเสีย
่ ขอแก ้ไขจานวนห ้องพักของโรงแรมฯ ให ้ตรงกับจานวนทีร่ ะบุไว ้ใน
ใบอนุญาตก่อสร ้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลือ
่ นย ้ายอาคาร (แบบ อ.1) ใบรับรองการก่อสร ้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลือ
่ นย ้ายอาคาร (แบบ อ.6) และใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

(2) บริษัทฯ ได ้รับเงินต ้นและดอกเบีย
้ จากการให ้เงินกู ้ยืมกับ WV ในทันที ทัง้ จานวน และลดภาระผูกพันจากการค้า
ประกันเงินกู ้ให ้แก่ WV โดยมิต ้องรอจนกว่า WV มีกระแสเงินสดทีเ่ พียงพอในการชาระหนีใ้ ห ้แก่ธนาคารออมสิน
้ ปี 2564) รวมทัง้ เป็ นการลด
จนครบถ ้วน ซึง่ อาจจะใช ้ระยะเวลาอย่างน ้อยอีกประมาณ 6 ปี 1 เดือน (นับจากสิน
่ งจากการถูกธนาคารบังคับใช ้หลักประกันเพือ
ภาระผูกพันจากการค้าประกันเงินกู ้ให ้แก่ WV ลดความเสีย
่ ชาระหนี้
่ งหาก WV ไม่สามารถชาระหนีเ้ งินต ้น และ/หรือ ดอกเบีย
แทน WV ตามสัญญาเงินกู ้ รวมถึงการลดความเสีย
้
ให ้แก่บริษัทฯ และ/หรือ ธนาคารออมสินในอนาคตอีกด ้วย
(3) บริษัทฯ จะรับรู ้กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน WV ในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม (ก่อนหัก
ค่าใช ้จ่ายทีเ่ กีย
่ วข ้อง) ประมาณ 10.85 ล ้านบาท และ 28.33 ล ้านบาท ตามลาดับ (กาไรจานวน 28.33 ล ้านบาท
ในงบการเงินรวม

ได ้รวมการกลับรายการส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(ตามวิธส
ี ว่ นได ้เสีย)

จานวน 17.48 ล ้านบาท เข ้าไปแล ้ว) โดยบริษัทฯ ไม่มภ
ี าระต ้องเสียภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลจากการจาหน่ายเงิน
ลงทุนในครัง้ นี้ เนือ
่ งจากบริษัทฯ สามารถใช ้สิทธิประโยชน์ทางภาษี จากผลขาดทุนสุทธิย ้อนหลังใน 5 รอบ
ระยะเวลาบัญชี
(4) บริษัทฯ

สามารถนาเงินทีไ่ ด ้จากการเข ้าทารายการ

ไปใช ้ในการลงทุนในธุรกิจอืน
่ ทีม
่ ศ
ี ักยภาพกว่า

ได ้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 น ้อยกว่า และมีโอกาสได ้รับผลตอบแทนในการลงทุนทีเ่ ร็วกว่า

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 34/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

่ งของการเข ้าทารายการ ดังนี้
อย่างไรก็ตาม การเข ้าทารายการดังกล่าวมีข ้อด ้อยและความเสีย
(1) บริษัทฯ

้ ขายหุ ้นและการโอนสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมพร ้อม
ยังคงมีภาระผูกพันในวงเงินไม่เกินราคาซือ

้ ขายหุ ้นและสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งิน
ดอกเบีย
้ ค ้างจ่ายทัง้ หมดซึง่ ไม่เกิน 575 ล ้านบาท ตามเงือ
่ นไขในสัญญาซือ
้ สามารถมีสท
ิ ธิเรียกร ้องค่าเสียหายจาก
กู ้ยืม (หากบริษัทฯ ผิดคารับรอง เป็ นเหตุให ้ WV เกิดความเสียหาย ผู ้ซือ
บริษัทฯ ในกรณีทบ
ี่ ริษัทฯ ผิดคารับรอง โดย (ก) ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2568 สาหรับเรือ
่ งภาษี (ข) ภายใน
วันที่ 18 ตุลาคม 2565 สาหรับเรือ
่ งอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ภาษี และ (ค) มูลค่าความรับผิดของบริษัทฯ เมือ
่ รวมกันแล ้วต ้อง
้ ขายทรัพย์สน
ิ ทัง้ หมด ซึง่ เท่ากับ 575 ล ้านบาท) แต่บริษัทฯ จะสามารถเรียกร ้องความ
ไม่เกินกว่าราคาซือ
เสียหายได ้อีกทอดหนึง่ (Back-to-Back Warranty) จากบริษัท Cleveland Universe Limited (ผู ้ขายหุ ้น WV
ให ้แก่บริษัทในเดือนธันวาคม 2563) ในวงเงินไม่เกิน 560 ล ้านบาท ดังนัน
้ บริษัทฯ ยังคงรับภาระสุทธิสงู สุดคือ
15 ล ้านบาท
บริษัทฯ ยืนยันว่า ในกรณีทบ
ี่ ริษัทฯ ถูกเรียกค่าเสียหายจากการผิดคารับรองบริษัทฯ สามารถเรียกร ้อง
้ ขายหุ ้นเดิมได ้อีกทอดหนึง่
ค่าเสียหายดังกล่าวจากบริษัท Cleveland Universe Limited ภายใต ้สัญญาซือ
้ และบริษัทฯ มิได ้เป็ นผู ้ถือหุ ้น
(Back-to-Back Warranty) ถึงแม ้ภายหลังจากการทารายการจาหน่ายไปเสร็ จสิน
้ ขายหุ ้นเดิม ก็มไิ ด ้มีการจากัดการเรียกค่าเสียหาย
ของ WV แล ้วก็ตาม นอกจากนี้ เมือ
่ พิจารณาจากสัญญาซือ
้ สุดลงด ้วยเหตุทบ
ดังกล่าวให ้สิน
ี่ ริษัทฯ มิได ้เป็ นผู ้ถือหุ ้นของ WV แล ้วเช่นกัน
(2) เสียโอกาสทีจ
่ ะได ้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
กลับมาฟื้ นตัว

WV

หากอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ วและโรงแรมในกรุงเทพฯ

และอาจเสียโอกาสทีจ
่ ะได ้รับประโยชน์จากการเปิ ดให ้บริการเต็มรูปแบบของโครงการรถไฟ

่ มต่อ 3 สนามบิน และโครงการมักกะสันคอมเพล็กซ์
ความเร็วสูงเชือ
หลังจากพิจารณาวัตถุประสงค์และความจาเป็ นในการทารายการ ประกอบกับ ข ้อดี ข ้อด ้อย ประโยชน์ และ
่ งทีเ่ กิดขึน
ความเสีย
้ แล ้ว ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข ้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ในครัง้ นี้
่ งจากการลงทุนในธุรกิจโรงแรม ซึง่ จาเป็ นต ้องใช ้ระยะเวลาในการฟื้ นตัวอีกไม่ตา่ กว่า 3 ปี
ทาให ้บริษัทฯ ลดความเสีย
่ ภาพทีใ่ กล ้เคียงกับก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส
เพือ
่ กลับสูส
่ งต่างๆ
เสีย

ทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ ในอนาคต

อีกทัง้ ทาให ้บริษัทฯ

COVID-19

และยังเป็ นการลดความ

ได ้รับกระแสเงินสดเข ้ามาในทันทีโดยไม่ต ้องรอ

ผลตอบแทนจากเงินปั นผล และรอรับชาระคืนหนีเ้ งินกู ้ยืมจาก WV ทาให ้บริษัทฯ สามารถขยายการลงทุนในธุรกิจ
อืน
่ ๆ ทีใ่ ห ้ผลตอบแทนทีด
่ แ
ี ละเร็วกว่า อันจะส่งผลดีตอ
่ ภาพรวมของบริษัทฯ และผู ้ถือหุ ้นในระยะยาว ดังนัน
้ กำรทำ
รำยกำรจำหน่ำยไปซึง่ สินทร ัพย์ในครงนี
ั้ ้ มีควำมสมเหตุสมผล

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ส่วนที่ 3: ควำมเห็ นของทีป
่ รึกษำทำงกำรเงินอิสระ เกีย
่ วก ับควำมเหมำะสมของมูลค่ำสินทร ัพย์ทจ
ี่ ะจำหน่ำยไป

ตามทีท
่ ป
ี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 11/2564 เมือ
่ วันที่ 30 กันยายน 2564 ได ้มีมติอนุมัตใิ ห ้เสนอ
ต่อทีป
่ ระชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ของบริษัทฯ เพือ
่ พิจารณาอนุมัตก
ิ ารจาหน่ายไปซึง่ หุ ้นสามัญทัง้ หมดของ
บริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จากัด (“WV”) และโอนสิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมที่ WV มีอยูต
่ อ
่ บริษัทฯ พร ้อมดอกเบีย
้
้ ประมาณ 575.00 ล ้านบาท ให ้แก่นายธรรศ
ค ้างจ่าย (ซึง่ ต่อไปนีร้ วมเรียกว่า "หนีเ้ งินให ้กู ้ยืม") ในมูลค่ารวมทัง้ สิน
้ ") ซึง่ เป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของ WV และมิได ้เป็ นบุคคลทีเ่ กีย
พลฐ์ แบเลเว็ลด์ ("ผู ้จะซือ
่ วโยงกันกับบริษัทฯ
ิ ทีบ
้ มีดงั ต่อไปนี้
ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย
่ วกับทรัพย์สน
่ ริษัทฯ จะจาหน่ายให ้แก่ผู ้จะซือ
่ “โรงแรมเมอร์
 หุ ้นสามัญของ WV ซึง่ ประกอบธุรกิจโรงแรมระดับ 4 ดาว จานวน 180 ห ้อง ภายใต ้ชือ
เคียว กรุงเทพ มักกะสัน” (“โรงแรมฯ”) จานวน 1,800,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท คิดเป็ น
้ 432,395,882.30 บาท หรือ
ร ้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล ้วของ WV เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน
คิดเป็ นมูลค่าหุ ้นละ 240.22 บาท
 สิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมของ WV โดยบริษัทฯ จะโอนสิทธิเรียกร ้องในฐานะเจ ้าหนีใ้ นหนีเ้ งินให ้
้ ขายเสร็จสมบูรณ์ (Completion
กู ้ยืมที่ WV มีอยูต
่ อ
่ บริษัทฯ พร ้อมดอกเบีย
้ ค ้างจ่าย ณ วันทีท
่ าการซือ
Date) โดยมีมล
ู ค่าขายรวมประมาณ 142,604,117.70 บาท ประกอบด ้วย (1) สิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินให ้
กู ้ยืม จานวน 138,450,599.71 บาท และ (2) ดอกเบีย
้ คงค ้างประมาณ 4,153,517.99 บาท ซึง่ คานวณ
ตัง้ แต่วน
ั ที่ 29 ธันวาคม 2563 (วันทีร่ ับโอนหนี)้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 (วันทีค
่ าดว่าจะทารายการ
แล ้วเสร็ จ)
ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระได ้พิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าหุ ้นสามัญของ WV ทีจ
่ ะจาหน่ายไปในครัง้ นี้
ด ้วยวิธก
ี ารต่างๆ จานวน 6 วิธ ี ได ้แก่
1) วิธม
ี ล
ู ค่าหุ ้นตามบัญชี (Book Value Approach)
2) วิธม
ี ล
ู ค่าตามบัญชีทป
ี่ รับปรุงแล ้ว (Adjusted Book Value Approach)
3) วิธม
ี ล
ู ค่าหุ ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach)
4) วิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio)
5) วิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
6) วิธม
ี ล
ู ค่าปั จจุบน
ั สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
อย่างไรก็ตาม ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ ้นสามัญของ WV โดยวิธม
ี ล
ู ค่าหุ ้นตาม
้ ขายหลักทรัพย์ใดๆ
ราคาตลาดได ้ เนือ
่ งจาก WV ไม่ได ้เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดรองซือ
จึงไม่มรี าคาตลาดอ ้างอิง ดังนั น
้ การประเมินมูลค่าหุ ้นสามัญของ WV จะประเมินจาก 5 วิธท
ี เี่ หลือตามทีก
่ ล่าวข ้างต ้น
ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระได ้พิจารณาความเหมาะสมของราคาหุ ้นของ WV รวมถึงการโอนสิทธิเรีย กร ้อง
ในหนีเ้ งินให ้กู ้ยืมของ WV มีอยูต
่ อ
่ บริษัทฯ จากการศึกษาข ้อมูลและเอกสารทีไ่ ด ้รับจาก WV รวมทัง้ ข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผย
โดยทั่วไป เช่น แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) งบการเงินทีต
่ รวจสอบหรือสอบทานแล ้วโดยผู ้สอบ
ิ จัดทาโดยผู ้ประเมินราคาทรั พย์สน
ิ อิสระ สัญญาเช่าทีด
บัญชี งบการเงินภายใน รายงานประเมินมูลค่าทรั พย์สน
่ น
ิ
สัญ ญาบริห ารโรงแรม ข ้อมู ล ที่เ ผยแพร่ ต่อ สาธารณะทั่ ว ไป ข ้อมู ล ที่เ ปิ ดเผยในเว็ บ ไซต์ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ฯ
( www. set. or. th) แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์
(www.sec.or.th) ข ้อมูล ทางการเงิน และข ้อมูล อุต สาหกรรมจากเว็ บ ไซต์ต่า งๆ เป็ นต ้น ทัง้ นี้ ความเห็ น ของที่
ปรึกษาทางการเงิน อิสระในรายงานฉบับ นี้ตัง้ อยู่บ นสมมติฐ านว่า ข ้อมูลและเอกสารดัง กล่า วเป็ นข ้อมูล ทีส
่ มบูร ณ์
ครบถ ้วน และถูกต ้อง รวมทัง้ เป็ นการพิจารณาจากสถานการณ์และข ้อมูลทีส
่ ามารถรับรู ้ได ้ในปั จจุบัน ณ วันทีจ
่ ัดทา
บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

รายงานฉบั บ นี้ หากมีก ารเปลี่ย นแปลงใดๆ หรือ เกิด เหตุก ารณ์ ใ ดเกิด ขึน
้ ในอนาคต อาจส่ง ผลกระทบอย่ า งมี
นั ยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ ประมาณการทางการเงินของ WV การประเมินและการวิเคราะห์ของทีป
่ รึกษาทางการ
เงินอิสระ รวมถึงการตัดสินใจของผู ้ถือหุ ้นต่อการทารายการในครัง้ นีไ้ ด ้
หลังจากทีไ่ ด ้ศึกษาข ้อมูลและเอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้องแล ้ว

ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระสามารถสรุปความเห็น

เกีย
่ วกับความเหมาะสมของราคาหุ ้นของ WV ได ้ดังนี้

1. วิธม
ี ูลค่ำหุน
้ ตำมบ ัญชี (Book Value Approach)
การประเมินมูลค่าหุ ้นโดยวิธน
ี ี้ จะแสดงให ้เห็นถึงมูลค่าหุ ้นสามัญของ WV ซึง่ ปรากฏตามบัญชี ณ ขณะใด
ขณะหนึง่ โดยเป็ นการประเมินจากมูลค่าตามบัญชีของ WV ตามงบการเงินรวมงวดล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2564
ซึง่ เป็ นงบการเงินภายในของ WV จัดทาโดยฝ่ ายบริหาร ทัง้ นี้ สามารถนางบการเงินดังกล่าวมาคานวณหามูลค่าหุ ้น
ตามบัญชีของ WV ได ้ดังนี้
มูลค่ำตำมบ ัญชี WV

(หน่วย: ล ้านบาท)

ทุนทีอ
่ อกและชาระแล ้ว

450.00

ขาดทุนสะสม

(348.29)

รวมส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้

101.71

จานวนหุ ้นทีช
่ าระแล ้วทัง้ หมด ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2564 (หุ ้น)

4,500,0001/

มูลค่ำตำมบ ัญชีตอ
่ หุน
้ (บำท/หุน
้ )

22.60

หมายเหตุ: 1/ มูลค่าทีต
่ ราไว ้ 100.00 บาทต่อหุ ้น

จากการประเมินมูลค่าหุ ้นโดยวิธน
ี ี้ จะได ้มูลค่าหุ ้นของ WV เท่ากับ 22.60 บำทต่อหุน
้ หรือมูลค่ากิจการ
เท่ากับ 101.71 ล้ำนบำท
อย่างไรก็ตาม วิธม
ี ล
ู ค่าหุ ้นตามบัญชีเป็ นวิธท
ี ส
ี่ ะท ้อนถึงผลประกอบการ และฐานะของบริษัท ณ เวลาใดเวลา
หนึง่ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานในอดีต แต่วธิ น
ี ไี้ ม่ได ้คานึงถึงมูลค่าสินทรัพย์ทแ
ี่ ท ้จริงและความสามารถใน
การทากาไรของ WV ในอนาคต ตลอดจนแนวโน ้มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม ดังนัน
้ วิธน
ี จ
ี้ งึ ไม่สะท ้อนถึง
มูลค่าทีแ
่ ท ้จริงของหุ ้นของ WV

2. วิธม
ี ูลค่ำตำมบ ัญชีทป
ี่ ร ับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach)
ิ ทัง้ หมด รวมทัง้ ภาระผูกพัน
การประเมินมูลค่าหุ ้นด ้วยวิธน
ี ี้ เป็ นการนาสินทรัพย์รวมของ WV หักด ้วยหนีส
้ น
ิ ทีอ
และหนี้สน
่ าจจะเกิดขึน
้ ในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึง่ ปรากฏตามงบการเงินงวด
ล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2564 ซึง่ เป็ นงบการเงินภายในของ WV จัดทาโดยฝ่ ายบริหาร และปรับปรุงด ้วยรายการ
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ภายหลังจากวันทีใ่ นงบการเงิน หรือรายการทีม
่ ผ
ี ลกระทบทาให ้มูลค่าตามบัญชีสะท ้อนมูลค่าทีแ
่ ท ้จริง
ิ ทีย
มากขึน
้ เช่น ส่วนเพิม
่ หรือส่วนลดจากการประเมินราคาทรัพย์สน
่ ังไม่ได ้บันทึกในงบการเงิน รายการขาดทุนที่
ิ ทีอ
สามารถนามาลดภาษี ได ้ในอนาคต (Tax Saving from Losses Carried Forward) หนีส
้ น
่ าจเกิดขึน
้ ในอนาคต
และเหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน เป็ นต ้น
ในการประเมินมูลค่าหุ ้นของ WV โดยวิธน
ี ท
ี้ ป
ี่ รึกษาทางการเงินอิสระได ้ใช ้มูลค่าตามบัญชีซงึ่ ปรากฏตามงบ
การเงินล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2564 ของ WV มาปรับปรุง โดยได ้พิจารณาประเด็นสาคัญ ดังนี้
2.1

ิ
ส่วนเพิม
่ จำกกำรประเมินมูลค่ำทร ัพย์สน
ิ อิสระ”) ซึง่ เป็ นผู ้ประเมินราคา
บริษัทฯ ได ้แต่งตัง้ บริษัท ทรีทรี แอพไพรซัล จากัด (“ผู ้ประเมินราคาทรัพย์สน

ิ อิสระทีไ่ ด ้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ทรัพย์สน

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

ก.ล.ต.

ิ ทีใ่ ช ้ในการดาเนินธุรกิจ
เพือ
่ ประเมินราคาทรัพย์สน

หน ้าที่ 37/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

โรงแรมเมอร์เคียว

กรุงเทพ

มักกะสัน

ิ อิสระได ้ทาการสารวจทรัพย์สน
ิ เมือ
โดยผู ้ประเมินราคาทรัพย์สน
่ วันที่

21

กันยายน 2564 ตามรายงานลงวันที่ 29 กันยายน 2564 (เลขที่ TT-2021-09-015-TT-HO-OTR) เพือ
่ วัตถุประสงค์
ิ อิสระ สรุปได ้ดังนี้
สาธารณะ ซึง่ รายละเอียดการประเมินมูลค่าของผู ้ประเมินราคาทรัพย์สน
2.1.1

ิ ทีป
รำยละเอียดทร ัพย์สน
่ ระเมินรำคำ
สิทธิการเช่าทีด
่ น
ิ อาคารและสิง่ ปลูกสร ้าง เครือ
่ งจักรและอุปกรณ์ เฟอร์นเิ จอร์ ทีใ่ ช ้ในการประกอบกิจการ

โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 1599 ถนนเพชรบุรต
ี ด
ั ใหม่ (ติดกับถนนกาแพงเพชร 7) แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
่ าว-สีด
่ าวบวก สูง 25 ชัน
้ มีชน
ั ้ ดาดฟ้ า จานวน 1
โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน เป็ นโรงแรมระดับสีด
อาคาร ตัง้ อยูบ
่ นทีด
่ น
ิ สิทธิการเช่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เนือ
้ ทีด
่ น
ิ 1-1-40.3 ไร่
ิ ทีป
รายละเอียดทรัพย์สน
่ ระเมินมูลค่ามีดงั นี้


สิทธิการเช่าทีด
่ น
ิ
สัญญาสิทธิการเช่าทีด
่ น
ิ การรถไฟแห่งประเทศไทย เนือ
้ ทีด
่ น
ิ 1-1-40.3 ไร่ (ตามโฉนดทีด
่ น
ิ เลขที่ 1204

เลขทีด
่ น
ิ 280 หน ้าสารวจ 669) ตามสัญญาเช่าทีด
่ น
ิ เพือ
่ ดาเนินการจัดหาประโยชน์ ทีบ
่ ริเวณย่านสถานีมักกะสัน
เลขที่ 907538126 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 และแก ้ไขเพิม
่ เติมครัง้ ที่ 1 และ 2 กาหนดระยะเวลาการเช่า 28 ปี
ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 31 มกราคม 2588


อาคารและสิง่ ปลูกสร ้าง
ิ ทีป
้ พร ้อมชัน
้ ดาดฟ้ า จานวน 1 อาคาร พืน
ทรัพย์สน
่ ระเมินมูลค่าเป็ นอาคารโรงแรม จานวน 25 ชัน
้ ทีใ่ ช ้สอย

้ 10 – 25 และทีจ
้ อายุการใช ้งานประมาณ 5 ปี
อาคารรวม 17,293 ตารางเมตร ประกอบด ้วยห ้องพักชัน
่ อดรถ 4 ชัน
สภาพอาคารใหม่และทันสมัย
สรุปพืน
้ ทีใ่ ช ้สอยภายในพืน
้ ทีก
่ อ
่ สร ้าง ได ้ดังนี้
ลำด ับที่

รำยละเอียด

้ ที่ (ตำรำงเมตร)
พืน

1

พืน
้ ทีอ
่ าคาร

17,293.00

2

พืน
้ ทีท
่ อ
่ ระบายน้า

138.00

3

พืน
้ ทีถ
่ นนคอนกรีตเสริมเหล็ก

633.00

4

พืน
้ ทีร่ วั ้ ล ้อมรอบ

180.50



งานระบบในอาคาร
ประกอบด ้วย ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบป้ องกันอัคคีภัยและดับเพลิง

ระบบโทรศัพท์ ระบบกล ้องวงจรปิ ด CCTV ระบบลิฟท์ ระบบ Internet และระบบอืน
่ ๆ
2.1.2

กำรประเมินมูลค่ำ
ิ อิสระ มีความเห็นว่า วิธก
ผู ้ประเมินราคาทรัพย์สน
ี ารประเมินมูลค่าโดยวิธค
ี ด
ิ จากรายได ้ (Income Method

of Valuation) แบบคิดลดจากงบกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Technique) จะเป็ นวิธก
ี ารทีเ่ หมาะสมใน
ิ รายการนีเ้ พือ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สน
่ หามูลค่าตลาดตามสภาพการใช ้ประโยชน์ปัจจุบน
ั (Market Value for the
Existing Use) และวิธค
ิ ด
ิ จากต ้นทุน (Cost Method) เป็ นวิธป
ี ระเมินรอง ใช ้ตรวจสอบกลับหรือสอบทานวิธป
ี ระเมิน
หลัก โดยสรุปได ้ดังนี้

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 38/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

2.1.2.1

วิธค
ี ด
ิ จำกรำยได้ (Income Method of Valuation) – แบบคิดลดจำกกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow Technique)

การประเมินโดยวิธน
ี ี้

เป็ นการประมาณการกระแสเงินสดรับทีเ่ ป็ นรายได ้จากค่าห ้องพัก

ค่าอาหารและ

เครือ
่ งดืม
่ หรือรายได ้อืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกัน หักด ้วยอัตราการว่างและหักด ้วยกระแสเงินสดจ่าย เช่น ต ้นทุนอาหารและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่าใช ้จ่ายบริหารและดาเนินงาน และค่าใช ้จ่ายคงที่ เพือ
่ ทีจ
่ ะหากระแสเงินสดสุทธิจากการดาเนินงานที่
เกิดขึน
้ ในอนาคต โดยคิดกลับมาเป็ นมูลค่าปั จจุบน
ั กระแสเงินสด (Present Value) ด ้วยอัตราคิดลดกระแสเงินสด
(Discount Rate) ซึง่ ผลรวมทัง้ หมดของมูลค่าปั จจุบน
ั ของรายได ้ทีเ่ กิดขึน
้ หรือ NPV จะเป็ นมูลค่าตลาดปั จจุบน
ั ของ
ิ
ทรัพย์สน
สมมติฐานประกอบการประเมินสรุปได ้ดังนี้
รำยกำร

จำนวน

1

จานวนห ้องพัก

174 ห ้องพัก

2

รายได ้ห ้องพัก

ร ้อยละ 65 ของรายรับรวมทัง้ หมด2/

อัตราค่าห ้องพัก (Average Room Rate)3/

1/

ปี 2565 กาหนดไว ้ที่ 2,700 บาทต่อห ้อง (คิดรายได ้ตัง้ แต่ 1 ก.ค. 2565)
ปี 2566 - 2588 อัตราค่าห ้องพักเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 5 ต่อปี

 อัตราการเข ้าพัก (Occupancy Rate)

3/

ปี 2565 กาหนดไว ้ทีร่ ้อยละ 40
ปี 2566 กาหนดไว ้ทีร่ ้อยละ 50
ปี 2567 - 2568 กาหนดไว ้ทีร่ ้อยละ 60
ปี 2569 - 2570 กาหนดไว ้ทีร่ ้อยละ 65
ปี 2571 - 2574 กาหนดไว ้ทีร่ ้อยละ 70
ปี 2575 - 2578 กาหนดไว ้ทีร่ ้อยละ 75
ปี 2579 - 2582 กาหนดไว ้ทีร่ ้อยละ 80
ปี 2583 - 2586 กาหนดไว ้ทีร่ ้อยละ 85
ปี 2587 - 2588 กาหนดไว ้ทีร่ ้อยละ 80

3

รายได ้ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่

4

รายได ้อืน
่ ๆ2/

5

ต ้นทุนค่าเช่าตามสัญญา

6

2/

ร ้อยละ 30 ของรายรับรวมทัง้ หมด
ร ้อยละ 5 ของรายรับรวมทัง้ หมด

ต ้นทุนห ้องพัก

อัตราค่าเช่า ตามสัญญาเช่ากับการรถไฟแห่งประเทศไทย

2/

ร ้อยละ 8 ของรายได ้จากห ้องพัก
2/

7

ต ้นทุนอาหารและเครือ
่ งดืม
่

8

ต ้นทุนแผนกอืน
่ ๆ2/

9

ค่าใช ้จ่ายบริหารและดาเนินงาน

ร ้อยละ 50 ของรายได ้จากอาหารและเครือ
่ งดืม
่
ร ้อยละ 30 ของรายได ้อืน
่ ๆ
2/

 ค่าใช ้จ่ายดาเนินงานและบริหาร

เดือนตุลาคม 2564 – มิถน
ุ ายน 2565 เดือนละ 1.00 ล ้านบาท
เดือนกรกฎาคม 2565 เป็ นต ้นไป เดือนละ 2.00 ล ้านบาท และปี ตอ
่ ไปคิด
จากปี กอ
่ นทัง้ ปี ประมาณ 24.00 ล ้านบาท ปรับขึน
้ ร ้อยละ 3 ต่อปี

 ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย

ประมาณร ้อยละ 2 ของรายรับรวม

 ค่าใช ้จ่ายในการทดแทนและปรับปรุง

ประมาณร ้อยละ 2 ของรายรับรวม

 ค่าพลังงาน/สาธารณูปโภคต่างๆ

เดือนตุลาคม 2564 – มิถน
ุ ายน 2565 เดือนละ 0.50 ล ้านบาท
เดือนกรกฎาคม 2565 เป็ นต ้นไป ประมาณร ้อยละ 6 ของรายรับรวม

 ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ

เดือนตุลาคม 2564 – มิถน
ุ ายน 2565 เดือนละ 0.02 ล ้านบาท
เดือนกรกฎาคม 2565 เป็ นต ้นไป ประมาณร ้อยละ 3 ของรายรับรวม

10

ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ

2/

 Base Management Fee

ประมาณร ้อยละ 2 – 2.5 ของรายรับรวม

 Incentive Fee

ประมาณร ้อยละ 6 ของรายได ้จากการดาเนินงาน

 เงินตัง้ สารองสาหรับการปรับปรุงอาคารในอนาคต ประมาณร ้อยละ 4 ของรายรับรวม
 ค่าเบีย
้ ประกันภัย

ประมาณร ้อยละ 0.2 ของรายรับรวม

 ค่าภาษีทด
ี่ น
ิ และสิง่ ปลูกสร ้างตาม พรบ.ใหม่

ประมาณร ้อยละ 0.3 – 0.5 ของราคาประเมินทางราชการ

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 39/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

รำยกำร
11

ระยะเวลาประมาณการ

12

Terminal Value

จำนวน
23 ปี 4 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2588)
0
4/

13

อัตราคิดลด (Discounted Rate)

14

มูลค่ำปัจจุบ ันของกระแสเงินสด

ร ้อยละ 8.00 ต่อปี
1,234,301,000 บำท

ิ ของบริษัท ทรีทรี แอพไพรซัล จากัด เลขทีอ
ทีม
่ า: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สน
่ ้างอิง TT-2021-09-015-TT-HO-OTR ลงวันที่ 29
กันยายน 2564
หมายเหตุ:
1/ ตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ิ อิสระพิจารณาสัดส่วนรายได ้และค่าใช ้จ่าย โดยพิจารณาจากข ้อมูลของ WV และเปรียบเทียบกับข ้อมูลราคาตลาด
2/ ผู ้ประเมินราคาทรัพย์สน
ของโรงแรมในระดับเดียวกันหรือระดับทีใ่ กล ้เคียงกัน
3/ ราคาห ้องพัก พิจารณาจากใบประกาศของโรงแรมฯ และอัตราส่วนลดสาหรับกลุม
่ ประเภทต่างๆ และพิจารณาเปรียบเทียบประกอบกับข ้อมูล
ตลาดโรงแรมในระดับเดียวกันหรือระดับทีใ่ กล ้เคียงกันในพืน
้ ที่
ิ ประเภทโรงแรม
4/ โดยปกติอต
ั ราคิดลดกระแสเงินสดสาหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สน

และมีกาหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าระยะยาว

อยู่

ในช่วงประมาณร ้อยละ 7.00 – 10.00 ต่อปี ซึง่ พิจารณาจากสถานทีต
่ งั ้ ของโรงแรม ความสามารถในการขายหรือทากาไร รวมถึงอัตรา
่ ง และอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือ ซึง่ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สน
ิ ในครัง้ นี้ ผู ้ประเมินราคาทรัพย์สน
ิ อิสระกาหนด
ผลตอบแทนทีไ่ ม่มค
ี วามเสีย
ิ ไว ้ทีอ
อัตราคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สน
่ ต
ั ราร ้อยละ 8 ต่อปี โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนภายในของธุรกิจประเภทเดียวกันในระดับ
เดียวกันหรือใกล ้เคียงกัน ประกอบกับพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

่ งจากการดาเนินธุรกิจและพิจารณา
บวกกับความเสีย

้ ดีของธนาคารพาณิชย์หลักชันน
้ า 4 แห่ง
ประกอบกับอัตราดอกเบีย
้ ของลูกค ้าชัน

ิ อิสระว่า วิธก
ทัง้ นี้ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นสอดคล ้องกับผู ้ประเมินราคาทรัพย์สน
ี ารประเมิน
ิ ของโรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน ด ้วยวิธค
ราคาทีเ่ หมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สน
ี ด
ิ จากรายได ้
ิ ทีป
ทรัพย์สน
่ ระเมินมูลค่าเป็ นสินทรัพย์เพือ
่ การลงทุน

เนือ
่ งจาก

ิ
ความสามารถในการสร ้างรายได ้ของทรัพย์สน

นอกจากนี้

(Investment

Property)

ซึง่ ควรพิจารณาถึง

ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระได ้พิจารณาสมมติฐานที่

ิ อิสระใช ้ เห็นว่ามีความเหมาะสมตามสมมติฐานของผู ้ประเมินราคาทรัพย์สน
ิ อิสระ โดยมีความ
ผู ้ประเมินราคาทรัพย์สน
แตกต่างจากสมมติฐานของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระในประเด็นหลักๆ ได ้แก่ อัตราค่าห ้องพัก (Average Room
Rate) และอัตราการเข ้าพัก (Occupancy Rate) อย่างไรก็ตาม รายค่าห ้องพักเฉลีย
่ ต่อจานวนห ้องพักทีม
่ ี (Revenue
Per Available Room: RevPAR) ไม่ได ้แตกต่างจากสมมติฐานของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระมากนั ก
ิ ของโรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน โดยผู ้ประเมินราคาทรัพย์สน
ิ
ดังนัน
้ ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สน
อิสระ ตามรายงานเลขที่ TT-2021-09-015-TT-HO-OTR ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 ซึง่ ประเมินโดยวิธค
ี ด
ิ จาก
รายได ้ และได ้มูลค่าประเมินของสินทรัพย์เท่ากับ 1,234.30 ล้ำนบำท
2.1.2.2


วิธต
ี น
้ ทุน (Cost Approach)

สิทธิการเช่าทีด
่ น
ิ

ิ อิสระได ้ประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าทีด
ผู ้ประเมินราคาทรัพย์สน
่ น
ิ โดยการประเมินราคาตลาดของทีด
่ น
ิ (สิทธิ
สมบูรณ์) ด ้วยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) เพือ
่ มาคานวณค่าเช่าตลาดของทีด
่ น
ิ
จากนัน
้ นาค่าเช่าตลาดมาเปรียบเทียบกับค่าเช่าตามสัญญาเช่ากับ รฟท. เพือ
่ คานวณมูลค่าปั จจุบน
ั ของสิทธิการเช่า
(กาไรจากการเช่า) ตลอดระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเช่า 23.33 ปี
ิ อิสระหลังจากวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข ้อมูลตลาด
จากการประเมินโดยผู ้ประเมินราคาทรัพย์สน

โดย

คานึงถึงลักษณะทางกายภาพของทีด
่ น
ิ รูปร่างทีด
่ น
ิ สภาพของทีด
่ น
ิ ขนาดเนือ
้ ที่ การใช ้ประโยชน์สงู สุด ทาเลทีต
่ งั ้
ิ ได ้ ใน
สภาพแวดล ้อมความเจริญ และข ้อจากัดทางกฎหมายต่างๆ สามารถกาหนดเป็ นราคาประเมินทีด
่ น
ิ ทรัพย์สน

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 40/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

กรณีกรรมสิทธิส
์ มบูรณ์ เท่ากับ 0.75 ล ้านบาท/ตารางวา คิดเป็ นมูลค่าตลาดปั จจุบน
ั ของทีด
่ น
ิ 1-1-40.3 ไร่ (540.3
ตารางวา) เท่ากับ 405.23 ล ้านบาท และคิดเป็ นค่าเช่าทีด
่ น
ิ เท่ากับ 12,156.75 บาท/ไร่
ิ อิสระทาการเปรียบเทียบกาไรจากการเช่าระหว่างค่าเช่าตามสัญญากับ
หลังจากนัน
้ ผู ้ประเมินราคาทรัพย์สน
ค่าเช่าตลาดตลอดระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเช่า และคิดลดด ้วยอัตราคิดลดร ้อยละ 8.00 ต่อปี จะมูลค่าปั จจุบน
ั
ของสิทธิการเช่าตลอดระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเช่า 23.33 ปี เท่ากับ 160.75 ล ้านบาท


อาคารและสิง่ ปลูกสร ้าง

ิ อิสระจะพิจารณาต ้นทุนในการ
ในการประเมินมูลค่าโดยวิธต
ี ้นทุน (Cost Approach) ผู ้ประเมินราคาทรัพย์สน
่ มทางกายภาพ (Physical Deterioration) การใช ้งานทีล
สร ้างใหม่ (Replacement Cost New) หักด ้วยค่าเสือ
่ ้าสมัย
(Functional Obsolescence) และปั จจัยภายนอกหรือเศรษฐกิจ (External or Economic Obsolescence) รายละเอียด
การประเมินมูลค่าสรุปได ้ดังนี้
รำยกำร

1

้ ทีใ่ ช้สอย
พืน

อำยุใช้

(ตร.ม.)

งำน

หน่วยละ

(ปี )

(บำท)

่ ม
ค่ำเสือ

มูลค่ำทดแทน

รวม

รำคำรวม

สุทธิ

(ล้ำนบำท)

(%)

(ล้ำนบำท)

มูลค่ำทดแทนใหม่1/2/

ั้ มีชนดำดฟ
ั้
โรงแรมสูง 25 ชน
้ำ
- พืน
้ ทีใ่ ช ้สอยอาคารรวม

17,293.00

5.00

60,000

1,037.58

5.00%

985.70

- ลิฟท์โดยสารและขนของ

3.00

5.00

2,000,000

6.00

5.00%

5.70

- ลิฟท์สว่ นจอดรถยนต์

2.00

5.00

1,000,000

2.00

5.00%

1.90

- ท่อระบายน้ า

138.00

5.00

1,000

0.14

5.00%

0.13

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

633.00

5.00

1,500

0.95

5.00%

0.90

- รัว้ ล ้อมรอบ

180.50

5.00

2,500

0.45

5.00%

รวมมูลค่ำสิง่ ปลูกสร้ำง

1,047.12

0.43
994.76

ิ ของบริษัท ทรีทรี แอพไพรซัล จากัด เลขทีอ
ทีม
่ า: รายงานการประเมินราคาทรัพย์สน
่ ้างอิง TT-2021-09-015-TT-HO-OTR ลงวันที่ 29
กันยายน 2564
หมายเหตุ: 1/ เทียบเคียงตามตารางบัญชีราคามาตรฐานต่อหน่วย

ิ แห่งประเทศไทย
โรงเรือนสิง่ ปลูกสร ้างของสมาคมผู ้ประเมินค่าทรัพย์สน

(The Valuers Association of Thailand) และต ้นทุนค่าก่อสร ้างของทาง WV
่ าวถึงสีด
่ าวบวก มาตรฐาน Hotel Brand ของ Mercure และเป็ นราคา
2/ ราคาก่อสร ้างข ้างต ้น พิจารณาว่าเป็ นอาคารโรงแรมระดับสีด
รวมงานโครงสร ้างอาคาร งานวัสดุตกแต่งอาคาร งานระบบ งาน Built-in งานเฟอร์นเิ จอร์ งานเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ า งานสิง่ อานวยความ
สะดวกต่างๆ

โดยมูลค่าอาคารและสิง่ ปลูกสร ้างประเมินโดยวิธต
ี ้นทุน เท่ากับ 994.76 ล ้านบาท
รวมมูลค่าสิทธิการเช่าและอาคารสิง่ ปลูกสร ้าง เท่ากับ 1,155.51 ล ้านบาท อย่างไรก็ตาม ผู ้ประเมินราคา
ิ อิสระ พิจารณาการประเมินโดยวิธค
ทรัพย์สน
ิ ด
ิ จากต ้นทุน (Cost Method) เป็ นวิธป
ี ระเมินรอง เพือ
่ ใช ้ตรวจสอบกลับ
หรือสอบทานวิธป
ี ระเมินหลัก คือวิธค
ี ด
ิ จากรายได ้เท่านัน
้
ิ ของ WV กับมูลค่าตามราคาประเมินของผู ้ประเมินราคาทรัพย์สน
ิ อิสระ
เปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีทรัพย์สน
สรุปได ้ดังนี้

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 41/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

(หน่วย: ล ้านบาท)
ิ ของ WV
ทร ัพย์สน

มูลค่ำตำมบ ัญชี

รำคำประเมิน

กำไรจำกกำรประเมิน

ณ 30 มิถน
ุ ำยน 2564

ณ 29 ก ันยำยน 25642/

ิ
มูลค่ำทร ัพย์สน

(1)

(2)

(2) – (1)

โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน
ิ ธิการใช ้ (สิทธิการเช่าทีด
สินทรัพย์สท
่ น
ิ )

6.30

อาคารและสิง่ ปลูกสร ้าง

579.84

งานปรับภูมท
ิ ศ
ั น์

0.42

งานระบบอะคูสติกส์และระบบโสตทัศนูปกรณ์

0.76

งานระบบไอทีและอินเตอร์เนต

0.23

ลิฟท์

8.73

เครือ
่ งตกแต่งโรงแรม

71.99

เครือ
่ งมือเครือ
่ งใช ้อุปกรณ์โรงแรม

5.84

รวมสินทร ัพย์ทป
ี่ ระเมินมูลค่ำ

674.12

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT

2.37

เครือ
่ งใช ้สานักงาน

0.41

อุปกรณ์สานักงาน

0.10

ยานพาหนะ

0.49

รวมอำคำรและอุปกรณ์ และสิทธิกำรเช่ำ

1,234.30

566.02

677.48

ิ ภาษีเงินได ้รอตัดบัญชี 1/
หัก: หนีส
้ น

(113.20)

รวมรำยกำรปร ับปรุงส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้

452.82

ิ ภาษีเงินได ้รอตัดบัญชี (Deferred Tax Liabilities) ในอัตราภาษีร ้อยละ 20 ของส่วนต่างระหว่างราคาประเมิน
หมายเหตุ: 1/ ประมาณการหนีส
้ น
ิ
และมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สน
ิ ของบริษัท ทรีทรี แอพไพรซัล จากัด เลขทีอ
2/ รายงานการประเมินราคาทรัพย์สน
่ ้างอิง TT-2021-09-015-TT-HO-OTR ลงวันที่
29 กันยายน 2564

ดังนัน
้ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระจึงได ้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของ WV เพิม
่ ขึน
้ จากส่วนต่างราคาประเมิน
และมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สนิ จานวน 452.82 ล ้านบาท
2.2

สิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกขำดทุนสะสม (ทำงภำษี)
WV มีขาดทุนสะสมทางภาษี สาหรับผลขาดทุนจากการดาเนินงานในปี 2559 – 2563 โดยจะนาไปลดภาระ

ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลได ้ไม่เกินปี 2568 สรุปได ้ดังนี้
ปี ภำษี

ใช้ประโยชน์ทำงภำษีได้จนถึงปี

2559

2564

29.45

2560

2565

58.28

2561

2566

37.72

2562

2567

35.46

2563

2568

83.57

รวมขำดทุนสะสมทำงภำษี
สิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกขำดทุนทำงภำษี

ขำดทุนทำงภำษี (ล้ำนบำท)

244.48
48.90

หมายเหตุ: 1/ อัตราภาษีเงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลร ้อยละ 20

WV มีผลขาดทุนสะสมทางภาษี สท
ุ ธิ 244.48 ล ้านบาท สามารถนาไปลดภาระภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลได ้ไม่
เกิน 48.90 ล ้านบาท โดยขาดทุนสะสมทางภาษี จะทยอยหมดอายุภายในไม่เกินปี 2568 ทัง้ นี้ CapAd คาดว่า WV
จะได ้ใช ้สิทธิประโยชน์ทางภาษี จากขาดทุนสะสมทางภาษี เพียงเล็กน ้อยเท่านัน
้ ซึง่ จากประมาณการทางการเงินของ
บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 42/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ จะสามารถใช ้ขาดทุนทางภาษี ได ้เพียง 1.2 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เพียง 0.24 ล ้านบาท (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข ้อ 5 ของรายงานฉบับนี)้

ดังนัน
้ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่ได ้ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของ WV เพิม
่ ขึน
้ จากสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี จากขาดทุนสะสมทางภาษี
สรุปกำรปร ับปรุงมูลค่ำตำมบ ัญชีของ WV
จากการพิจารณารายการทีก
่ ล่าวไว ้ข ้างต ้น ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระได ้ทาการประเมินมูลค่า WV จากวิธ ี
มูลค่าตามบัญชีทป
ี่ รับปรุงแล ้ว สรุปได ้ดังนี้
WV

(หน่วย: ล ้านบาท)

รวมส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ณ ว ันที่ 30 มิถน
ุ ำยน 2564

101.71

รายการปรับปรุง
ิ
รายการส่วนเพิม
่ (ส่วนลด) จากการประเมินราคาทรัพย์สน

452.822/

สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากขาดทุนสะสมทางภาษี

-3/

ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้ สุทธิหล ังปร ับปรุง

554.53

จานวนหุ ้นทีช
่ าระแล ้วทัง้ หมด ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2564 (หุ ้น)

4,500,000.001/

มูลค่ำตำมบ ัญชีตอ
่ หุน
้ หล ังปร ับปรุง (บำท/หุน
้ )

123.23

หมายเหตุ: 1/ มูลค่าหุ ้นทีต
่ ราไว ้เท่ากับหุ ้นละ 100.00 บาท
2/ โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข ้อ 2.1 ของรายงานฉบับนี้
3/ โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 3 ข ้อ 2.2 ของรายงานฉบับนี้

จากการประเมินมูลค่าหุ ้นโดยวิธน
ี ี้ จะได ้มูลค่าหุ ้นของ WV เท่ากับ 123.23 บำทต่อหุน
้ หรือมูลค่ากิจการ
เท่ากับ 554.53 ล้ำนบำท
ทัง้ นี้ วิธม
ี ล
ู ค่าตามบัญชีทป
ี่ รับปรุงแล ้ว เป็ นวิธท
ี ม
ี่ ก
ี ารปรับปรุงรายการต่างๆ ให ้สะท ้อนถึงมูลค่าตลาดของ
สินทรัพย์ ณ ปั จจุบน
ั มากกว่าวิธม
ี ูลค่าหุ ้นตามบัญชี ซึง่ วิธม
ี ล
ู ค่าตามบัญชีทป
ี่ รับปรุงแล ้วสามารถสะท ้อนถึงราคา
ิ รายการขาดทุนทีส
ตลาดของทรัพย์สน
่ ามารถนามาลดภาษี ได ้ในอนาคต (Tax Saving from Losses Carried
ิ ให ้สะท ้อน
Forward) และเหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน ในกรณีนี้ มีการปรับปรุงราคาตลาดของทรัพย์สน
ิ โดยใช ้วิธก
ราคาตลาดของทรัพย์สน
ี ารประเมินโดยวิธค
ี ด
ิ จากรายได ้

ซึง่ คานึงถึงความสามารถในการทากาไรใน

อนาคตของสินทรัพย์แล ้ว และใกล ้เคียงกับมูลค่าพืน
้ ฐานของสินทรัพย์ทป
ี่ ระเมินโดยวิธต
ี ้นทุน

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 43/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

3. วิธอ
ี ัตรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบ ัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio)
ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระได ้ประเมินมูลค่าหุ ้นสามัญของ WV โดยการนามูลค่าทางบัญชี (Book Value per
Share) ตามทีป
่ รากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2564 ซึง่ เป็ นงบการเงินภายในของ WV จัดทาโดยฝ่ าย
บริหาร ซึง่ เท่ากับ 22.60 บาท/หุ ้น คูณด ้วยค่ามัธยฐาน (Median) ของ P/BV Ratio ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ หมวดการท่องเทีย
่ วและสันทนาการ จานวน 12 บริษัท ซึง่ ดาเนินธุรกิจโรงแรม และหมวดอาหารและ
เครือ
่ งดืม
่ จานวน 1 บริษัท ซึง่ มีรายได ้หลักจากธุรกิจโรงแรม (Peer Group) เช่นเดียวกันกับ WV โดยเป็ นข ้อมูลถึง
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึง่ สามารถสรุปได ้ดังนี้
่
รำยชือ

่ ย่อ
ชือ

ล ักษณะกำรประกอบธุรกิจ

หล ักทร ัพย์
1.

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จากัด (มหาชน)

ASIA

2.

บริษั ท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด

CENTEL

ประกอบธุรกิจหลัก

2

กลุม
่ ได ้แก่

ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

และธุรกิจ

ศูนย์การค ้า (ให ้เช่าพืน
้ ที)่
(มหาชน)

ประกอบธุรกิจ 2 ธุรกิจ คือ (1) ธุรกิจโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ ภายใต ้
แบรนด์ของตนเอง เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เซ็นทรา และธุรกิจรับจ ้าง
บริหารโรงแรมภายใต ้สัญญาบริหารโรงแรม และ (2) ธุรกิจอาหารจานด่วนใน
ประเทศไทย ภายใต ้แบรนด์ของตนเอง คือ เดอะ เทอเรส และแฟรนไชส์
มิสเตอร์โดนัท อาร์ต ี้ แอนด์ เค.เอฟ.ซี เปปเปอร์ลน
ั ช์ โคล สโตน โยชิโนยะ
โอโตยะ เทนยะ คัตสึยะ และชาบูตง มีสาขากระจายอยูท
่ วั่ ประเทศ

3.

ิ ธานี จากัด (มหาชน)
บริษัท ดุสต

4.

บริษัท

ดิ

เอราวัณ

กรุ๊ป

จากัด

DUSIT
ERW

(มหาชน)

โรงแรมและรับจ ้างบริหารโรงแรม
ประกอบธุรกิจเกีย
่ วกับการลงทุนพัฒนา และดาเนินธุรกิจโรงแรมทีส
่ อดคล ้องกับ
ทาเล สถานทีต
่ งั ้ และกลุม
่ เป้ าหมาย เป็ นธุรกิจหลัก โดยมีธรุ กิจอืน
่ ได ้แก่ ธุรกิจ
พืน
้ ทีใ่ ห ้เช่า และธุรกิจบริหารอาคาร

5.

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์

GRAND

แอนด์ พรอพเพอร์ต ี้ จากัด (มหาชน)

ธุรกิจโรงแรม

ให ้เช่าสถานประกอบการศูนย์การค ้า

และการพัฒนาอสังหา-

ริมทรัพย์ ปั จจุบน
ั GRAND มีโรงแรมทีเ่ ปิ ดดาเนินการ 5 แห่ง คือ เดอะ เวสทิน
แกรนด์ สุขม
ุ วิท, เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา, เชอราตัน หัวหิน ปราณ
บุร ี วิลล่า, รอยัลออคิด เชอราตัน และไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขม
ุ วิท และมี
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 4 โครงการ คือ โครงการไฮด์ สุขม
ุ วิท 11 คอนโด, โครง
การไฮด์ สุขม
ุ วิท 13 คอนโด, โครงการหัวหิน บลูลากูน รีสอร์ท และโครงการ
เดอะเทรนดี้ คอนโดมิเนียม

6.

บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล

LRH

จากัด (มหาชน)

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟ ธุรกิจร ้าน
ขายสินค ้า ธุรกิจให ้เช่าพืน
้ ทีอ
่ าคารสานักงานและรีสอร์ท และธุรกิจขายสิทธิการ
พักในทีพ
่ ก
ั ตากอากาศ

7.

บริษัท

แมนดารินโฮเต็ล

จากัด

MANRIN

(มหาชน)
8.

่ แนล
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

ธุรกิจโรงแรมเพือ
่ ให ้บริการทีพ
่ ก
ั อาศัย

จาหน่ายอาหารและเครือ
่ งดืม
่

การ

ประชุมสัมมนา การจัดเลีย
้ งและการให ้บริการอืน
่ ๆ อันเกีย
่ วเนือ
่ งกับธุรกิจโรงแรม
MINT

เป็ นผู ้ดาเนินธุรกิจอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กับธุรกิจโรงแรม ซึง่ รวมถึงโครงการพัฒนาทีอ
่ ยูอ
่ าศัยเพือ
่ ขาย โครงการพักผ่อน

จากัด (มหาชน)

แบบปั นส่วนเวลา และให ้เช่าศูนย์การค ้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิง
และธุรกิจจัดจาหน่าย
ในปี 2562 MINT มีรายได ้จากธุรกิจโรงแรมร ้อยละ 70.85 ของรายได ้รวม และ
รายได ้จากธุรกิจอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ร ้อยละ 17.56 ของรายได ้รวม
9.

บริษัท โอเอชทีแอล จากัด (มหาชน)

OHTL

บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

10. บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศ

ROH

ธุรกิจบริหารกิจการโรงแรม จาหน่ายอาหารและเครือ
่ งดืม
่ พร ้อมทัง้ ให ้บริการอืน
่

ไทย) จากัด (มหาชน)

ทีเ่ กีย
่ วข ้อง เพือ
่ อานวยความสะดวกแก่ผู ้มาใช ้บริการ ภายใต ้การบริหารงานของ
กลุม
่ Marriott International, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
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่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

่
รำยชือ

่ ย่อ
ชือ

ล ักษณะกำรประกอบธุรกิจ

หล ักทร ัพย์
11. บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จากัด

้ หนึง่ เพือ
ธุรกิจโรงแรมชัน
่ ให ้เช่าทีพ
่ ก
ั อาศัย จาหน่ายอาหารและเครือ
่ งดืม
่ และ

SHANG

(มหาชน)

บริการอืน
่ ๆ อันเกีย
่ วกับธุรกิจโรงแรม เช่น ห ้องประชุม ห ้องจัดเลีย
้ ง บริการศูนย์
ธุรกิจ และบริการศูนย์สข
ุ ภาพ เป็ นต ้น และลงทุนในบริษัทอืน
่

12. บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

SHR

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ ้นในบริษัทอืน
่ (Holding Company) ที่

จากัด (มหาชน)
13. บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จากัด

ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมและลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติ
VRANDA

กลุม
่ บริษัท

(มหาชน)

ประกอบธุรกิจโรงแรม

และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท

อาคารชุดพักอาศัย กลุม
่ บริษัท มีโครงการโรงแรมทัง้ หมด 6 แห่ง คือ โรงแรม
วีรันดา รีสอร์ท หัวหิน, โรงแรมวีรันดา เดอะ ไฮ รีสอร์ท เชียงใหม่, โรงแรม
โซ โซฟิ เทล แบงค็อก, โรงแรมวีรน
ั ดา รีสอร์ท พัทยา, โรงแรม ร็อคกี้ บูตค
ิ
รีสอร์ท

และโรงแรมเวอโซ

หัวหิน

และมีโครงการอาคารชุดพักอาศัยทีอ
่ ยู่

ระหว่างการขาย จานวน 3 แห่ง คือ โครงการวีรันดา ไฮ เรสซิเดนซ์ เชียงใหม่,
โครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยา และโครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์ หัวหิน
ทีม
่ า: www.set.or.th

ข ้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนทีใ่ ช ้อ ้างอิง
(หน่วย: ล ้านบาท)
บริษ ัท

1. ASIA
2. CENTEL
3. DUSIT

มูลค่ำตลำด

สินทร ัพย์รวม

รำยได้รวม

กำไร (ขำดทุน) สุทธิ

ณ ว ันที่ 5 ตุลำคม

ณ ว ันที่ 30 มิถน
ุ ำยน

ย้อนหล ัง

ย้อนหล ัง

2564

2564

4 ไตรมำสล่ำสุด

4 ไตรมำสล่ำสุด

1,872.00

9,433.05

808.41

(141.22)

48,262.50

47,682.47

11,775.16

(3,472.62)

8,840.00

23,480.26

2,735.21

(849.97)

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)

4. ERW

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
12. SHR
13. VRANDA

7,020.00

7,795.24

312.21

(1,145.74)

12,865.23

37,165.42

2,062.51

(2,677.31)

2,077.93

4,908.64

1,637.02

(71.50)

n.a.

750.80

1.29

(92.08)

WV
ทีม
่ า: SETSMART

สรุปการประเมินราคาหุ ้นสามัญของ WV ได ้ดังนี้
WV

ค่ำ P/BV Ratio เฉลีย
่ ย้อนหล ัง (เท่ำ)
7 ว ัน

15 ว ัน

30 ว ัน

60 ว ัน

90 ว ัน

120 ว ัน

180 ว ัน

360 ว ัน

1. ASIA

0.37

0.37

0.36

0.35

0.35

0.35

0.34

0.30

2. CENTEL

2.54

2.53

2.45

3.12

3.71

3.88

3.85

3.17

3. DUSIT

2.16

2.12

2.02

1.94

1.88

1.89

1.89

1.68

4. ERW

2.04

2.03

2.00

2.72

3.20

3.21

2.98

2.30

5. GRAND

0.79

0.81

0.80

0.76

0.75

0.73

0.71

0.64

6. LRH

0.51

0.51

0.52

0.51

0.51

0.51

0.49

0.47
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่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

WV

ค่ำ P/BV Ratio เฉลีย
่ ย้อนหล ัง (เท่ำ)
7 ว ัน

15 ว ัน

30 ว ัน

60 ว ัน

90 ว ัน

120 ว ัน

180 ว ัน

360 ว ัน

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

1.67

1.68

1.66

1.59

1.57

1.57

1.56

1.44

169.85

170.40

169.11

161.60

159.46

159.95

158.53

146.35

37.75

37.87

37.58

35.91

35.43

35.55

35.23

32.52

ค่ำม ัธยฐำนของ 13 บริษ ัท
มูลค่ำกิจกำร WV (ล้ำนบำท)
มูลค่ำหุน
้ ของ WV (บำท/หุน
้ )
ทีม
่ า: SETSMART

จากการประเมินมูลค่าหุ ้นโดยวิธน
ี ี้ จะได ้มูลค่าหุ ้นของ WV เท่ากับ 32.52 – 37.87 บำทต่อหุน
้ หรือมูลค่า
กิจการ เท่ากับ 146.35 – 170.40 ล้ำนบำท
วิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ใช ้มูลค่าตามบัญชีซงึ่ เป็ นข ้อมูลในอดีตของ WV มาเปรียบเทียบกับ
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีน
่ ามาเปรียบเทียบจานวน 12 บริษัท
อย่างไรก็ตาม บริษัททีน
่ ามาเปรียบเทียบมีขนาดใหญ่กว่า WV มาก มีเพียง 2 บริษัททีม
่ ข
ี นาดสินทรัพย์ใกล ้เคียงกัน
กับ WV ได ้แก่ บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จากัด (มหาชน) (MANRIN) และบริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) (ROH) อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบกับ 2 บริษัทอาจไม่เพียงพอทีจ
่ ะสะท ้อนภาวะอุตสาหกรรม
โดยรวมของธุรกิจโรงแรม

จึงทาให ้การใช ้อัตราส่วนอ ้างอิงของกลุม
่ บริษัททีน
่ ามาเปรียบเทียบมาใช ้ในการประเมิน

มูลค่าหุ ้นของ WV ในครัง้ นี้ อาจไม่สามารถนามาเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าหุ ้นทีเ่ หมาะสมได ้ ประกอบกับมูลค่า
ตามบัญชีเป็ นผลการดาเนินงานในอดีต ไม่ได ้สะท ้อนถึงความสามารถในการทากาไรของ WV ในอนาคต ดังนัน
้ การ
ประเมินมูลค่าหุ ้นด ้วยวิธน
ี ี้อาจไม่สะท ้อนถึงมูลค่าทีเ่ หมาะสมของ WV

4. วิธอ
ี ัตรำส่วนรำคำต่อกำไรต่อหุน
้ (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระได ้ประเมินมูลค่าหุ ้นสามัญของ

WV

โดยการนาผลรวมของกาไรสุทธิตอ
่ หุ ้น

้ สุดวันที่ 30 มิถน
(Earnings per Share) ตามทีป
่ รากฏในงบการเงินงวด 12 เดือนย ้อนหลัง สิน
ุ ายน 2564 ซึง่ เป็ นงบ
การเงินภายในของ WV จัดทาโดยฝ่ ายบริหาร คูณด ้วยค่ามัธยฐาน (Median) ของ P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ หมวดการท่องเทีย
่ วและสันทนาการ จานวน 12 บริษัท ซึง่ ดาเนินธุรกิจโรงแรม และหมวด
อาหารและเครือ
่ งดืม
่ จานวน 1 บริษัท ซึง่ มีรายได ้หลักจากธุรกิจโรงแรม เช่นเดียวกันกับ WV โดยเป็ นข ้อมูลถึงวันที่
5 ตุลาคม 2564
อย่างไรก็ตาม

ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถคานวณอัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ ้นของบริษัทจด

ทะเบียนทีน
่ ามาเปรียบเทียบได ้ เนือ
่ งจากทุกบริษัทมีขาดทุนจากการดาเนินงาน รวมถึง WV ก็มผ
ี ลขาดทุนจากการ
ดาเนินงานในช่วง 12 เดือนย ้อนหลัง

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด
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่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

5. วิธม
ี ูลค่ำปัจจุบ ันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
การประเมินมูลค่าหุ ้นตามวิธน
ี ี้ เป็ นวิธท
ี ค
ี่ านึงถึงผลการดาเนินงานของ WV ในอนาคต โดยประมาณการ
กระแสเงินสด และคานวณหามูลค่าปั จจุบน
ั สุทธิของกระแสเงินสด ด ้วยอัตราส่วนลดทีเ่ หมาะสม ซึง่ ได ้แก่ อัตรา
ต ้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย
่ ถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC)
ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระได ้จัดทาประมาณการทางการเงินของ WV เป็ นระยะเวลา 23 ปี

7 เดือน

(1 กรกฎาคม 2564 – 31 มกราคม 2588) ตามระยะเวลาของสัญญาเช่าทีด
่ น
ิ กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
โดยอ ้างอิงข ้อมูล และสมมติฐานทีไ่ ด ้รับจาก WV และจากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารและเจ ้าหน ้าทีท
่ เี่ กีย
่ วข ้อง และอยู่
บนพืน
้ ฐานว่าธุรกิจของ WV ไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญเกิดขึน
้ และเป็ นไปภายใต ้ภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ในปั จจุบน
ั ไม่มเี หตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ทรี่ ุนแรงและยาวนานกว่าคาดการณ์
่ มสามสนามบินไม่ลา่ ช ้าไปจากแผนการเปิ ดโครงการ
รวมถึงระยะเวลาการเปิ ดโครงการรถไฟฟ้ าความเร็วสูงเชือ

ณ

ปั จจุบน
ั เพือ
่ วัตถุประสงค์ในการพิจารณาหามูลค่ายุตธิ รรมของหุ ้นของ WV ในครัง้ นีเ้ ท่านัน
้ ทัง้ นี้ หากภาวะเศรษฐกิจ
และปั จจัยภายนอกอืน
่ ๆ

ทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อการดาเนินงานของ

เปลีย
่ นแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญจากสมมติฐานทีก
่ าหนด

WV

รวมทัง้ สถานการณ์ภายในของ

WV

มีการ

มูลค่าหุ ้นทีป
่ ระเมินได ้ตามวิธน
ี จ
ี้ ะเปลีย
่ นแปลงไปด ้วย

เช่นกัน
ธุรกิจของ WV
WV ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม คือ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน (“โรงแรมฯ”) เป็ นโรงแรมระดับ
้ รวมพืน
4 ดาว ทีม
่ จ
ี านวนทัง้ หมด 25 ชัน
้ ทีเ่ ท่ากับ 17,293 ตรม. ตัง้ อยูท
่ ถ
ี่ นนกาแพงเพชร 7 มักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ โดยมีห ้องพักให ้บริการทัง้ หมด 180 ห ้อง และมีห ้องประชุม 3 ห ้องสาหรับรองรับการประชุมทางธุรกิจและ
่ (The Station) ซึง่ เปิ ด
กิจกรรมของบริษัทต่างๆ นอกจากนีโ้ รงแรมยังมีห ้องอาหาร 3 ห ้อง ได ้แก่ เดอะ สเตชัน
ให ้บริการตลอดวัน, เอ็ม ไวน์ เลาจน์ (M Wine Lounge) และเดอะ พูล บาร์ (The Pool Bar)
โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน เป็ นโรงแรมในเครือ Accor ภายใต ้สัญญาบริหารจัดการโรงแรม (Hotel
Management Contract) ระยะเวลา 20 ปี และต่ออายุได ้อีก 10 ปี ตามทีต
่ กลงกัน โดยโรงแรมฯ เปิ ดให ้บริการเมือ
่
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่
เดือนเมษายน 2560 เนือ
่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
ระบาดในประเทศไทยและการปิ ดประเทศตัง้ แต่ชว่ งปี 2563 ส่งผลให ้จานวนนั กท่องเทีย
่ วเดินทางเข ้าประเทศไทย
ลดลงอย่างมาก โรงแรมฯ จึงหยุดให ้บริการตัง้ แต่ชว่ งเดือนเมษายน 2563 จนถึงปั จจุบน
ั และคาดว่าจะเปิ ดให ้บริการ
อีกครัง้ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2565
จานวนนั กท่องเทีย
่ วเดินทางเข ้าประเทศไทย
จานวนนั กท่องเทีย
่ วต่างชาติเดินทางเข ้าประเทศไทยในปี 2563 เท่ากับ 6.70 ล ้านคน ลดลงจากจานวน
39.92 ล ้านคนในปี 2562 หรือลดลงร ้อยละ 83.21 จากปี 2562 เนือ
่ งจากการระบาดของโควิด -19 และในช่วง
มกราคม – สิงหาคม 2564 จานวนนักท่องเทีย
่ วลดลงเหลือเพียง 0.07 ล ้านคน
ช่วงปี 2558 - 2562 จานวนนั กท่องเทีย
่ วต่างชาติและไทยขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให ้อัตราเข ้าพักเฉลีย
่ ทั่ว
ประเทศปรับเพิม
่ ขึน
้ โดยลาดับ มาเฉลีย
่ อยู่ทรี่ ้อยละ 68.8 ซึง่ เป็ นระดับทีผ
่ ู ้ประกอบการพึงพอใจ20
สาหรับปี 2562 จานวนนั กท่องเทีย
่ วต่างชาติสงู สุดเป็ นประวัตก
ิ ารณ์อยูท
่ ี่ 39.9 ล ้านคน ขยายตัวร ้อยละ 4.6
ต่อเนือ
่ งจากทีเ่ ติบโตร ้อยละ 7.3 ในปี 2561 ส่งผลให ้อัตราเข ้าพักเฉลีย
่ อยูใ่ นระดับสูงสุดเป็ นประวัตก
ิ ารณ์ทรี่ ้อยละ
71.4 ปั จจัยสนับสนุนได ้แก่ (1) การเพิม
่ ขึน
้ ของจานวนเทีย
่ วบินทัง้ เทีย
่ วบินตรงและเช่าเหมาลา รวมถึงการเติบโต

20

อัตราเข ้าพักเฉลีย
่ ทีท
่ าให ้ผู ้ประกอบการพึงพอใจอยูท
่ รี่ ะดับร ้อยละ 65 – 70 จากการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการโรงแรมและการประมวลผลข ้อมูล

ของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ของสายการบินต ้นทุนตา่ และ (2) มาตรการส่งเสริมการท่องเทีย
่ ว อาทิ ยกเว ้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival (VOA)
สาหรับนั กท่องเทีย
่ วจาก 21 ประเทศ
ด ้านนักท่องเทีย
่ วไทยเดินทางในประเทศปี

2562 มีจานวน 166 ล ้านทริป เท่ากับปี

นักท่องเทีย
่ วในประเทศไม่ขยายตัวมีสาเหตุหลักมาจาก

2561 ตลาด

นั กท่องเทีย
่ วชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศ

(Thai

Outbound Tourists) มีจานวนสูงสุดเป็ นประวัตก
ิ ารณ์ท ี่ 10.4 ล ้านคน เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 4.8 จากปี 2561 อานิสงส์จาก
เงินบาทแข็งค่า และแผนส่งเสริมการท่องเทีย
่ วของรัฐบาลหลายประเทศ อาทิ ญีป
่ น
ุ่ เวียดนาม เป็ นต ้น
แผนภำพที่ 1: สถิตน
ิ ักท่องเทีย
่ วต่ำงชำติเดินทำงเข้ำประเทศไทย

ทีม
่ า: กระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา
หมายเหตุ: 1/ อัตราการเปลีย
่ นแปลงของจานวนนักท่องเทีย
่ วต่างชาติเดินทางเข ้าประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคม

–

สิงหาคม

2564

เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563
2/ เหตุการณ์สาคัญกระทบการท่องเทีย
่ ว
ปี 2559: ปลายปี 2559 มีการปราบทัวร์ศน
ู ย์เหรียญจากจีน
ปี 2561 – 2562: อุบต
ั เิ หตุเหตุเรือฟิ นก
ิ ส์ลม
่ ทีภ
่ เู ก็ต เมือ
่ เดือนกรกฎาคม และส่งผลกระทบต่อจานวนนักท่องเทีย
่ วจากจีนจนถึง
ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561
มาตรการกระตุ ้นจานวนนักท่องเทีย
่ วโดยการลดค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ Visa on Arrival (VOA) สาหรับ 20 ประเทศ และ 1 เขต
เศรษฐกิจ (รวมจีนและอินเดีย) ตัง้ แต่วน
ั ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 – 30 เมษายน 2562, วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 31 ตุลาคม
2562 และต่อเวลาจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ปี 2563 ธุรกิจท่องเทีย
่ วและโรงแรมทัว่ โลกเผชิญกับภาวะวิกฤตอย่างทีไ่ ม่เคยเกิดขึน
้ มาก่อนจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ทาให ้รัฐบาลในหลายประเทศทัว่ โลกออกมาตรการปิ ดเมือง (Lockdown) เพือ
่ ควบคุมการ
เดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให ้จานวนนั กท่องเทีย
่ วทัว่ โลกหดตัวรุนแรงเป็ นประวัตก
ิ ารณ์ร ้อยละ 74 จากปี 2562
โดยเฉพาะภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟิก (-84%) อาทิ สิงคโปร์ (-85.1%) ไทย (-83.2%) เกาหลีใต ้ (-85.6%) และญีป
่ น
ุ่
(หดตัวเกือบ 90%)
ปั จจุบน
ั สถานการณ์การแพร่ระบาดทัว่ โลกยังอยูใ่ นภาวะคับขัน
ระบาดระลอกใหม่

ส่งผลให ้จานวนผู ้ป่ วยใหม่ยังคงเพิม
่ ขึน
้ ต่อเนือ
่ ง

หลายประเทศรวมทัง้ ไทยเผชิญกับการ
โดยคาดว่าจานวนนักท่องเทีย
่ วต่างชาติจะ

กลับมาสูร่ ะดับใกล ้เคียงกับปี 2562 ในปี 2567 เนือ
่ งจาก (1) การพัฒนาวัคซีน ซึง่ รวมถึงประสิทธิภาพของการ
้ การผลิตและแจกจ่าย ยังมีความไม่แน่นอน (2) แม ้จะเริม
ป้ องกันเชือ
่ ผลิตและแจกจ่ายวัคซีนไปในหลายประเทศแล ้ว
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์ คอร์ปอเรชัน

แต่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) แนะนาว่าการเกิดภูมค
ิ ุ ้มกันหมู่ (Herdimmunity)
จาเป็ นต ้องมีการฉีดให ้ครอบคลุมร ้อยละ 65 – 70 ของจานวนประชากร ซึง่ ต ้องใช ้เวลาและงบประมาณมหาศาล และ
่ มั่นของนักท่องเทีย
(3) ความเชือ
่ วจะไม่ฟื้นตัวเร็วเหมือนวิกฤตในอดีต โดย University of California ประเมินว่า หลัง
การแพร่ระบาดยุตล
ิ ง ความกังวลของประชาชนทีม
่ ต
ี อ
่ โรคระบาดจะยังดารงอยูต
่ อ
่ ไปอีกอย่างน ้อย 3 – 6 เดือน
้ ทีล
นอกจากนี้ รายได ้และกาลังซือ
่ ดลงรุนแรงทาให ้ความต ้องการเดินทาง ซึง่ ถือว่าเป็ นสินค ้าฟุ่ มเฟื อยยังต ้องใช ้เวลา
ในการฟื้ นตัว

ทีม
่ า: แนวโน ้มธุรกิจโรงแรมปี 2564 – 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
แผนภำพที่ 2: New COVID-19 Cases Worldwide and International Travel Restrictions

ทีม
่ า: แนวโน ้มธุรกิจโรงแรมปี 2564 – 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม เมือ
่ เดือนกันยายน 2564 วิจัยกรุงศรีคาดว่าจานวนนักท่องเทีย
่ วต่างชาติกว่าจะกลับสูร่ ะดับ
ก่อนเกิดการระบาดอาจต ้องใช ้เวลาหลายปี หรือราวปี 2568 (ทีม
่ า: ภาวะเศรษฐกิจการเงิน ประจาสัปดาห์ โดยวิจัย

กรุงศรี ลงวันที่ 21 กันยายน 2564)
นอกจากนี้ ศูนย์วจ
ิ ัยกสิกรไทย มองว่า การเปิ ดประเทศเพือ
่ รับนักท่องเทีย
่ วต่างชาติแบบไม่กก
ั ตัว ตัง้ แต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 น่าจะช่วยให ้จานวนนั กท่องเทีย
่ วต่างชาติ ในช่วง 2 เดือนสุดท ้ายของปี นเี้ พิม
่ ขึน
้ ประมาณ
ร ้อยละ 64 เมือ
่ เทียบกับทีไ่ ม่มม
ี าตรการ ซึง่ จะทาให ้จานวนนั กท่องทีย
่ วต่างชาติเทีย
่ วไทยทัง้ ปี 2564 ขยับขึน
้ มาที่
ประมาณ 1.8 แสนคน (จากคาดการณ์เดิมที่ 1.5 แสนคน) สร ้างรายได ้คิดเป็ นมูลค่าไม่ตา่ กว่า 1.35 หมืน
่ ล ้านบาท

(ทีม
่ า: กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3279 โดยศูนย์วจิ ัยกสิกรไทย ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564)
แนวโน ้มธุรกิจในปี 2564
ธุรกิจโรงแรมปี 2564 มีแนวโน ้มซบเซาต่อเนือ
่ งจากปี 2563 แต่จะทยอยฟื้ นตัวในปี 2565 - 2566 โดยคาด
ว่าต ้องใช ้เวลาอย่างน ้อย 4 ปี จานวนนักท่องเทีย
่ วต่างชาติจงึ จะฟื้ นตัวกลับมาเท่ากับระดับช่วงก่อน COVID-19 (หรือ
ประมาณ 38 - 40 ล ้านคน) ขณะทีจ
่ านวนนั กท่องเทีย
่ วไทยจะฟื้ นตัวเร็วกว่า จากมาตรการกระตุ ้นการท่องเทีย
่ วใน
ประเทศอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ การฟื้ นตัวอย่างช ้าๆ ของจานวนนั กท่องเทีย
่ ว ขณะทีผ
่ ู ้ประกอบการโรงแรมรายใหญ่ยังคง
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ขยายการลงทุนต่อเนือ
่ ง แต่อาจล่าช ้ากว่าแผนเดิม ส่งผลให ้อัตราเข ้าพักทัว่ ประเทศมีแนวโน ้มอยูใ่ นระดับตา่ เฉลีย
่ ที่
ร ้อยละ 40 ในปี 2564 ก่อนจะปรับขึน
้ เป็ นร ้อยละ 50 - 53 ในปี 2565 และร ้อยละ 60 - 63 ในปี 2566 ตามลาดับ
นักท่องเทีย
่ วต่างชาติคาดว่าจะทยอยเพิม
่ ขึน
้ ผลจากมาตรการ Special Tourist Visa (STV) รวมถึงความ
่ มต่อการเดินทางโดยไม่ต ้องกักตัว หรือ Travel Bubble โดยในช่วงครึง่ หลังของปี 2564
เป็ นไปได ้ทีจ
่ ะมีข ้อตกลงเชือ
การผลิตวัคซีนและนามาใช ้ได ้อย่างแพร่หลายจะหนุนให ้นักท่องเทีย
่ วต่างชาติมจ
ี านวนเพิม
่ ขึน
้ ต่อเนือ
่ ง

วิจัยกรุงศรี

คาดว่าจานวนนั กท่องเทีย
่ วต่างชาติจะอยูท
่ ี่ 4.0 ล ้านคนในปี 2564 และขยับเป็ น 11.4 และ 26.4 ล ้านคนในปี 2565
และ 2566 ตามลาดับ โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได ้แก่
1) ภาวะเศรษฐกิจโลกทยอยฟื้ นตัวกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF คาด GDP โลกปี 2564 และ 2565
จะขยายตัวร ้อยละ 5.5 และร ้อยละ 4.2 ตามลาดับ โดยภาวะเศรษฐกิจของประเทศตลาดหลักนั กท่องเทีย
่ ว
ขยายตัวแข็งแกร่งถ ้วนหน ้า ได ้แก่ จีน (เติบโตร ้อยละ 8.1 และร ้อยละ 5.6) อินเดีย (ขยายตัวร ้อยละ 11.5
และร ้อยละ 6.8) และรัสเซีย (เติบโตร ้อยละ 3.0 และร ้อยละ 3.9)
2) มาตรการ Vaccination Passport นักท่องเทีย
่ วทีไ่ ด ้รับการฉีดวัคซีนและถือวัคซีนพาสปอร์ตจะได ้รับยกเว ้น
่ ชม
การกักตัวเมือ
่ เดินทางมาไทย ซึง่ จะเป็ นการลดข ้อจากัดด ้านการเดินทาง กอปรกับไทยเคยได ้รับการชืน
จาก WHO ด ้านการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 ได ้เป็ นอย่างดีมาแล ้ว และมีโรงแรมหลายแห่งทัว่
ประเทศได ้รับตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety and Health Administration: (SHA) ซึง่ เป็ น
มาตรฐานความปลอดภัยด ้านสุขอนามัยเพือ
่ นักท่องเทีย
่ ว
่ ชอบของนักท่องเทีย
3) ศักยภาพด ้านการท่องเทีย
่ วในระยะยาว วิจัยกรุงศรีได ้ศึกษาความชืน
่ วจาก 48 ประเทศ
พบว่าไทยเป็ นจุดหมายสาคัญของนักท่องเทีย
่ วหลายประเทศ โดยได ้รับการจัดอันดับติด 10 อันดับแรก
จุดหมายปลายทางของเกือบทุกประเทศทีท
่ าการศึกษา โดยนักท่องเทีย
่ วจากอินเดีย รัสเซีย และกัมพูชา
มองไทยเป็ นจุดหมายท่องเทีย
่ วอันดับ 2 ขณะทีจ
่ น
ี และมาเลเซียมองไทยเป็ นจุดหมายปลายทางอันดับ 8
ซึง่ แสดงให ้เห็นถึงโอกาสในการต ้อนรับนักท่องเทีย
่ วจากต่างประเทศหากวิกฤต COVID-19 คลีค
่ ลาย
แผนภำพที่ 3: คำดกำรณ์จำนวนน ักท่องเทีย
่ วต่ำงชำติเดินทำงเข้ำประเทศไทย

อัตราเข ้าพักปี 2564 คาดว่าจะยังอยูใ่ นระดับตา่ ทีร่ ้อยละ 40 และจะทยอยปรับขึน
้ ในช่วงปี 2565 - 2566 โดย
อัตราการเข ้าพักในพืน
้ ทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วหลักยังไม่สามารถปรับขึน
้ สูร่ ะดับปกติได ้ (ร ้อยละ 70 - 80) เนือ
่ งจากนักท่องเทีย
่ ว
ต่างชาติยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ อีกทัง้ ประเทศต่างๆ มีแนวโน ้มจะส่งเสริมการท่องเทีย
่ วในประเทศเป็ นลาดับแรก
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ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

(ทีม
่ า: แนวโน ้มธุรกิจโรงแรมปี 2564 – 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน))
ธุรกิจโรงแรม – กรุงเทพฯ
ธุรกิจโรงแรมได ้รับปั จจัยสนับสนุนทีส
่ าคัญ

จากการขยายตัวของจานวนนักท่องเทีย
่ วทัง้ ชาวไทยและ

ต่างชาติทเี่ ดินทางเข ้ามาท่องเทีย
่ วในประเทศไทย มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หมวดโรงแรมและ
ภัตตาคารปี 2561 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร ้อยละ 5.6 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทัง้ หมด หรือประมาณ
9.2 แสนล ้านบาท ประเทศไทยนับเป็ นจุดหมายปลายทางยอดนิยมแห่งหนึง่ ของนักท่องเทีย
่ วต่างชาติ จากการมี
แหล่งท่องเทีย
่ วทีด
่ งึ ดูดความสนใจติดอันดับโลกกระจายอยูต
่ ามภาคต่างๆ

ทัว่ ประเทศ

โดยกรุงเทพฯ

เป็ นเมือง

ท่องเทีย
่ วหลักทีไ่ ด ้รับความนิยมสูง นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความได ้เปรียบในด ้านราคาห ้องพักและค่าครองชีพ
ทีอ
่ ยูใ่ นระดับต่า่ ทาให ้การท่องเทีย
่ วในไทยมีความคุ ้มค่าเงิน (Value for Money) กอปรกับการคมนาคมทีส
่ ะดวกมาก
ขึน
้ จากโครงสร ้างพืน
้ ฐานทีท
่ ยอยพัฒนาเป็ นลาดับ (ทีม
่ า: แนวโน ้มธุรกิจโรงแรมปี 2562 – 2564 เดือนกรกฎาคม

2562 โดยวิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน))
แผนภำพที่ 4: จำนวนผูเ้ ข้ำพ ักโรงแรม – กรุงเทพฯ

ทีม
่ า: กระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา
หมายเหตุ: จานวนผู ้เข ้าพักโรงแรม เกสท์เฮ ้าส์ รีสอร์ทและอืน
่ ๆ ในเขตกรุงเทพฯ (Number of Guest Arrival at Accommodation)

สถิตจิ านวนผู ้เข ้าพักในโรงแรม เกสท์เฮ ้าส์ รีสอร์ทและอืน
่ ๆ ในเขตกรุงเทพฯ ในช่วงปี 2561 อยู่ท ี่ 35.81
ล ้านคน (ประกอบด ้วยชาวไทย 14.09 ล ้านคน และชาวต่างชาติ 21.72 ล ้านคน) เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 5.48 จากปี 2560
ขณะทีใ่ นปี 2562 สถิตผ
ิ ู ้เข ้าพักในกรุงเทพฯ อยู่ท ี่ 36.41 ล ้านคน เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 1.67 จากปี กอ
่ นหน ้า ขณะทีจ
่ านวน
ผู ้เข ้าพักในปี 2563 ลดลงเหลือเพียง 12.41 ล ้านคน ลดลงร ้อยละ 65.92 จากปี 2562
อัตราการเข ้าพักเฉลีย
่ ของทีพ
่ ักในเขตกรุงเทพฯ ในช่วงปี 2561 – 2562 อยู่ทป
ี่ ระมาณร ้อยละ 82 ซึง่ เพิม
่ ขึน
้
จากปี 2560 ทีม
่ อ
ี ต
ั ราการเข ้าพักเฉลีย
่ อยู่ทรี่ ้อยละ 79 ซึง่ เพิม
่ ขึน
้ จากอุปสงค์ทเี่ พิม
่ ขึน
้ ขณะทีจ
่ านวนอุปทานค่อนข ้าง
คงทีใ่ นช่วงปี 2560 – 2561
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ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

หากพิจารณาเฉพาะโรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ (Bangkok Downtown) ในช่วงปี 2560 – 2562 อัตรา
การเข ้าพักอยูใ่ นช่วงร ้อยละ 78.00 – 79.60 และอัตราค่าห ้องพักเฉลีย
่ อยูใ่ นช่วง 3,412.00 – 3,458.60 บาท (ดัง
แผนภาพที่ 5)
แผนภำพที่ 5: อ ัตรำกำรเข้ำพ ักและอ ัตรำค่ำห้องพ ักเฉลีย
่ ของโรงแรมในเขตใจกลำงกรุงเทพฯ

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

จานวนห ้องพักโรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ เป็ นโรงแรมในเขตเพลิตจิต/สุขม
ุ วิทในสัดส่วนร ้อยละ 38
ของจานวนห ้องพักทัง้ หมด, โรงแรมในเขตสีลม/สาทร ในสัดส่วนร ้อยละ 13, โรงแรมในเขตลุมพิน/ี สยาม ในสัดส่วน
ร ้อยละ 13, โรงแรมในเขตราชเทวี/เพชรบุรี ในสัดส่วนร ้อยละ 13, โรงแรมริมแม่น้ า ในสัดส่วนร ้อยละ 7, โรงแรมเขต
เมืองเก่า ในสัดส่วนร ้อยละ 6 และขอบ Central Business District (CBD) ในสัดส่วนร ้อยละ 10
โรงแรมระดับกลาง

คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร ้อยละ

50

ของโรงแรมในเขตใจกลางกรุงเทพฯ

โรงแรม

้ ประหยัด (Economy) ร ้อยละ 12
ระดับบน (First Class) ร ้อยละ 21 โรงแรมระดับลักชัวรี่ ร ้อยละ 17 และโรงแรมชัน
ภายในปี 2566 คาดว่าจะมีห ้องพักเพิม
่ ขึน
้ อีก 9,780 ห ้อง ในเขตใจกลางกรุงเทพฯ ซึง่ จะเพิม
่ จานวนห ้องพัก
อีกประมาณร ้อยละ 12.8 เป็ นจานวนห ้องพักทัง้ หมด 86,492 ห ้อง
CBRE มองว่าตลาดโรงแรมในกรุงเทพฯ จะเริม
่ ฟื้ นตัวเมือ
่ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19
ระลอกใหม่ได ้ และความสาเร็จในการฉีดวัคซีนตามแผน ซึง่ จะส่งผลให ้รัฐบาลสามารถทีจ
่ ะผ่อนปรนข ้อจากัดในการ
่ มั่นในการเดินทาง โดยความคาดหมายว่าประเทศไทยจะ
เดินทางสาหรับนั กท่องเทีย
่ วต่างชาติ และการเพิม
่ ความเชือ
้ ปี 2564 หรือต ้นปี 2565
สามารถเปิ ดรับนักท่องเทีย
่ วได ้ภายในสิน

(ทีม
่ า: Market View – Bangkok Luxuary Hotel, Q2 2021 โดย CBRE)
สมมติฐานทีส
่ าคัญในการจัดทาประมาณการทางการเงิน สรุปได ้ดังนี้


รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรม
รายได ้จากการประกอบกิจการโรงแรม ประกอบด ้วย รายได ้ค่าห ้องพัก, รายได ้ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ,

รายได ้โทรศัพท์ และรายได ้อืน
่ ๆ โดยในช่วงปี 2561 – 2563 โรงแรมฯ มีรายได ้ค่าห ้องพักคิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
ร ้อยละ 70 ของรายได ้รวม รายได ้ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร ้อยละ 29 ของรายได ้รวม และ
รายได ้แผนกอืน
่ ๆ อีกร ้อยละ 1 ของรายได ้รวม
บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 52/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ในปี 2560 – 2563 WV มีรายได ้จากการให ้บริการโรงแรม จานวน 81.24 ล ้านบาท 131.17 ล ้านบาท
135.20 ล ้านบาท และ 22.88 ล ้านบาท ตามลาดับ เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 61.45 ร ้อยละ 3.07 และลดลงร ้อยละ 83.08 จาก
ปี กอ
่ นหน ้า ทัง้ นี้ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน เปิ ดให ้บริการเมือ
่ เดือนเมษายน 2560 จึงทาให ้อัตราการ
เติบโตของรายได ้ในปี 2561 จึงสูงกว่าปี 2560 มาก ขณะทีใ่ นปี 2563 ได ้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
COVID-19 โรงแรมฯ ปิ ดให ้บริการตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563
สรุปสมมติฐานเกีย
่ วกับรายได ้จากการประกอบกิจการโรงแรมได ้ดังนี้
รำยได้บริกำร

หน่วย

จานวนห ้องพัก
จานวนวันให ้บริการ
อัตราการเข ้าพัก

2561A

2562A

2563A

2565F1/

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

ห ้อง

180

180

180

180

180

180

180

180

180

วัน

269

365

91

184

365

365

365

365

365

81.75%

83.44%

59.13%

60.00%

70.00%

80.00%

85.00%

85.00%

85.00%

1,549

1,557

1,494

1,635

1,716

1,802

2,072

2,383

2,741

16.33%

0.50%

-4.01%

9.39%

5.00%

5.00%

15.00%

15.00%

15.00%

ร ้อยละ

(Occupancy Rate)
ค่าห ้องพักเฉลีย
่ (ADR)
อัตราการเพิม
่ ขึน
้ ของ

บาท/คืน
ร ้อยละ

ค่าห ้องพักเฉลีย
่
ค่าห ้องพักเฉลีย
่ (ADR)

บาท/คืน

1,549

1,557

1,494

1,635

1,716

1,802

2,072

2,383

2,741

รายได ้เฉลีย
่ ต่อห ้องทีม
่ ี

บาท/คืน

1,266

1,299

884

981

1,201

1,442

1,762

2,026

2,330

รายได ้ค่าห ้องพัก

ล ้านบาท

83.20

85.34

14.47

32.48

78.93

94.72

115.74

133.10

153.06

รายได ้ค่าอาหารและ

ล ้านบาท

34.15

36.00

6.05

13.27

36.82

46.04

54.03

60.77

68.45

ทัง้ หมด (RevPAR)

เครือ
่ งดืม
่

2/

3/

รายได ้แผนกอืน
่ ๆ

ล ้านบาท

2.01

1.72

0.31

0.72

1.74

2.09

2.56

2.94

3.38

Service Charge

ล ้านบาท

11.80

12.15

2.05

4.60

11.63

14.14

17.06

19.48

22.26

รวมรำยได้จำกกำร

ล้ำนบำท

131.17

135.20

22.88

51.07

129.13

157.00

189.38

216.29

247.16

ร ้อยละ

61.45%

3.07%

-83.08%

123.25%

152.84%

21.58%

20.63%

14.21%

14.27%

ให้บริกำรโรงแรม
อัตราการเพิม
่ ขึน
้ ของ
รายได ้จากการให ้บริการ
หมายเหตุ: 1/ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน คาดว่าจะเปิ ดให ้บริการอีกครัง้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565
2/ รายได ้เฉลีย
่ ต่อห ้องทีม
่ ท
ี งั ้ หมด (Revenue Per Available Room: RevPAR) = รายได ้ค่าห ้องพัก/จานวนห ้องพักทีม
่ ท
ี งั ้ หมด =
ค่าห ้องพักเฉลีย
่ * อัตราการเข ้าพัก
3/ รายได ้ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม ร ้านอาหาร, Room Service และห ้องจัดเลีย
้ ง
รำยได้บริกำร
จานวนห ้องพัก
จานวนวันให ้บริการ

หน่วย
ห ้อง

2572F

2573F

2574F

2575F

2576F

2577F

2578F

2579F

180

180

180

180

180

180

180

180

180

365

365

365

365

365

365

365

365

365

85.00%

85.00%

85.00%

85.00%

85.00%

85.00%

85.00%

85.00%

85.00%

บาท/คืน

3,152

3,310

3,475

3,649

3,831

4,023

4,224

4,435

4,657

ร ้อยละ

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

บาท/คืน

2,679

2,813

2,954

3,101

3,257

3,419

3,590

3,770

3,958

รายได ้ค่าห ้องพัก

ล ้านบาท

176.02

184.82

194.06

203.77

213.95

224.65

235.88

247.68

260.06

รายได ้ค่าอาหารและ

ล ้านบาท

77.22

81.08

85.14

89.39

93.86

98.56

103.48

108.66

114.09

อัตราการเข ้าพัก

วัน

2571F

ร ้อยละ

(Occupancy Rate)
ค่าห ้องพักเฉลีย
่ (ADR)
อัตราการเพิม
่ ขึน
้ ของ
ค่าห ้องพักเฉลีย
่
รายได ้เฉลีย
่ ต่อห ้องทีม
่ ี
ทัง้ หมด (RevPAR)2/

เครือ
่ งดืม
่

3/

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 53/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

2571F

2572F

2573F

2574F

2575F

2576F

2577F

2578F

2579F

รายได ้แผนกอืน
่ ๆ

รำยได้บริกำร

ล ้านบาท

หน่วย

3.89

4.08

4.29

4.50

4.73

4.96

5.21

5.47

5.75

Service Charge

ล ้านบาท

25.46

26.73

28.07

29.47

30.94

32.49

34.11

35.82

37.61

รวมรำยได้จำกกำร

ล้ำนบำท

282.59

296.72

311.55

327.13

343.49

360.66

378.69

397.63

417.51

ร ้อยละ

14.33%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

หน่วย

2580F

2581F

2582F

2583F

2584F

2585F

2586F

2587F

2588F

ห ้อง

180

180

180

180

180

180

180

180

180

วัน

365

365

365

365

365

365

365

365

30

85.00%

85.00%

85.00%

85.00%

85.00%

85.00%

85.00%

85.00%

85.00%

บาท/คืน

4,890

5,134

5,391

5,660

5,943

6,241

6,553

6,880

7,224

ร ้อยละ

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

บาท/คืน

4,156

4,364

4,582

4,811

5,052

5,305

5,570

5,848

6,141

รายได ้ค่าห ้องพัก

ล ้านบาท

273.07

286.72

301.05

316.11

331.91

348.51

365.93

384.23

33.16

รายได ้ค่าอาหารและ

ล ้านบาท

119.79

125.78

132.07

138.68

145.61

152.89

160.54

168.56

14.36

รายได ้แผนกอืน
่ ๆ

ล ้านบาท

6.03

6.34

6.65

6.99

7.33

7.70

8.09

8.49

0.73

Service Charge

ล ้านบาท

39.49

41.47

43.54

45.72

48.00

50.40

52.92

55.57

4.78

รวมรำยได้จำกกำร

ล้ำนบำท

438.38

460.30

483.32

507.48

532.86

559.50

587.48

616.85

53.03

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

-91.40%

ให้บริกำรโรงแรม
อัตราการเพิม
่ ขึน
้ ของ
รายได ้จากการให ้บริการ

รำยได้บริกำร
จานวนห ้องพัก
จานวนวันให ้บริการ
อัตราการเข ้าพัก

ร ้อยละ

(Occupancy Rate)
ค่าห ้องพักเฉลีย
่ (ADR)
อัตราการเพิม
่ ขึน
้ ของ
ค่าห ้องพักเฉลีย
่
รายได ้เฉลีย
่ ต่อห ้องทีม
่ ี
ทัง้ หมด (RevPAR)

เครือ
่ งดืม
่

2/

3/

ให้บริกำรโรงแรม
อัตราการเพิม
่ ขึน
้ ของ

ร ้อยละ

รายได ้จากการให ้บริการ



รายได ้ค่าห ้องพัก

อัตราการเข ้าพัก (Occupancy Rate)
ในปี 2560 – 2563 อัตราการเข ้าพักเท่ากับร ้อยละ 78.23 ร ้อยละ 81.75 ร ้อยละ 83.44 และร ้อยละ 59.79
ตามลาดับ โดยลูกค ้า 3 อันดับแรก ได ้แก่ จีน อินเดีย และไทย รวมร ้อยละ 36 และร ้อยละ 33 ของจานวนห ้องพักใน
ปี 2561 และปี 2562 ตามลาดับ
ตามแผนการเปิ ดให ้บริการอีกครัง้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 โดยประมาณอัตราการเข ้าพักทีร่ ้อยละ 60 21 และ
ในปี 2566 – 2568 อัตราการเข ้าพักทยอยปรับเพิม
่ ขึน
้ เป็ นร ้อยละ 70 ร ้อยละ 80 และร ้อยละ 85 ตามลาดับ

21

จากบทวิจัยกรุงศรี อัตราเข ้าพักปี 2564 คาดว่าจะยังอยูใ่ นระดับตา่ ทีร่ ้อยละ 40 และจะทยอยปรับขึน
้ ในช่วงปี 2565 - 2566 โดยอัตราการเข ้า

พักในพืน
้ ทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วหลักยังไม่สามารถปรับขึน
้ สูร่ ะดับปกติได ้ (ร ้อยละ 70 - 80) เนือ
่ งจากนักท่องเทีย
่ วต่างชาติยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ อีกทัง้ ประเทศ
ต่างๆ มีแนวโน ้มจะส่งเสริมการท่องเทีย
่ วในประเทศเป็ นลาดับแรก (ทีม
่ า: แนวโน ้มธุรกิจโรงแรมปี 2564 – 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิจัย

กรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน))
อย่างไรก็ตาม ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระให ้สมมติฐานการพืน
้ ตัวล่าช ้ากว่าประมาณการของวิจัยกรุงศรี 1 ปี เนือ
่ งจากการชะลอการเปิ ด
ประเทศจากสมมติฐาของวิจัยกรุงศรีเดิม โดยประมาณการอัตราการเข ้าพักในปี 2565 เต็มปี เท่ากับร ้อยละ 40 แต่โรงแรมฯ มีแผนทีจ
่ ะเปิ ด
ให ้บริการช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 ซึง่ ปกติในช่วงปลายปี จะมีจานวนนักท่องเทีย
่ วมากกว่าช่วงต ้นปี ประกอบกับการฟื้ นตัวของธุรกิจท่องเทีย
่ วในช่วง
ครึง่ หลังของปี 2565 มีแนวโน ้มจะดีขน
ึ้ กว่าช่วงต ้นปี ทีห
่ ลายๆ ประเทศเริม
่ เปิ ดให ้มีการเดินทางมากขึน
้

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 54/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ตามการคาดการณ์ของวิจัยกรุงศรีมองว่าจานวนนักท่องเทีย
่ วต่างชาติจะกลับมาสูร่ ะดับใกล ้เคียงกับปี

2562

ในปี

2568
ในปี 2569 – 2588 ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระให ้สมมติฐานว่า อัตราการเข ้าพักเท่ากับร ้อยละ 85 สูงขึน
้ กว่า
อัตราการเข ้าพักในปี 2562 ก่อนผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 เล็กน ้อย ตามทาเลทีต
่ งั ้ ของโรงแรมฯ
่ มสามสนามบิน
ทีจ
่ ะดีขน
ึ้ ภายหลังการเปิ ดเส ้นทางเดินรถไฟฟ้ าความเร็วสูงเชือ

และการเปิ ดให ้บริการโครงการ

มักกะสันคอมเพล็กซ์
ค่าห ้องพักเฉลีย
่ (Average Daily Room Rate)
ในปี 2560 – 2563 ค่าห ้องพักเฉลีย
่ (ไม่รวม Service Charge ประมาณร ้อยละ 10) เท่ากับ 1,332 บาท
1,549 บาท 1,557 บาท และ 1,494 บาท หรือเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 16.33 และร ้อยละ 0.50 และลดลงร ้อยละ 4.01 จากปี
ก่อนหน ้า ตามลาดับ
้ ประหยัดในกรุงเทพฯ ซึง่ มีระดับราคาในปี 2562 อยู่
ค่าห ้องพักเฉลีย
่ ของโรงแรมระดับกลาง และโรงแรมชัน
้ ประหยัด
ทีป
่ ระมาณ 2,050 บาท โดยตัง้ แต่ปี 2555 – 2561 ค่าห ้องพักเฉลีย
่ ของโรงแรมระดับกลาง และโรงแรมชัน
ในกรุงเทพฯ เติบโตเฉลีย
่ (CAGR) ร ้อยละ 5.1 ต่อปี (ทีม
่ า: Independent market research on Thailand’s

hospitality and retail sectors and Bangkok’s office sector, ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 จัดทาโดย Jones Lang
LaSalle (Thailand) Limited.) จะเห็นได ้ว่าค่าห ้องพักของโรงแรมฯ ตา่ กว่าค่าเฉลีย
่ ของโรงแรมระดับกลาง และ
้ ประหยัดในกรุงเทพฯ ประมาณร ้อยละ 15
โรงแรมชัน
ในการจัดทาประมาณการทางการเงินในครัง้ นี้ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระให ้สมมติฐานว่า ค่าห ้องพักในปี
2565 – 2566 เท่ากับ 1,635 บาท และ 1,802 บาท ตามลาดับ ซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย
่ ค่าห ้องพักในปี 2562 ของ
โรงแรมฯ และเติบโตร ้อยละ 5 ต่อปี
ในปี 2568 – 2571

อัตราการเพิม
่ ขึน
้ ของค่าห ้องพักเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 15 ต่อปี ตามคาดการณ์การปรับตัว

่ ม 3 สนามบิน (สุวรรณ
เพิม
่ ขึน
้ ของค่าห ้องพักจากทาเลทีต
่ งั ้ โดยได ้รับอานิสงส์จากโครงการรถไฟฟ้ าความเร็วสูงเชือ
ภูม ิ – ดอนเมือง – อูต
่ ะเภา)22 ซึง่ มีกาหนดการเปิ ดให ้บริการในช่วงปลายปี 2567 โดยบริเวณสถานีมักกะสัน
ครอบคลุมพืน
้ ทีก
่ ว่า 150 ไร่ จะถูกพัฒนาเป็ นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่และพืน
้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ เพือ
่ เป็ น
่ มโยง 3 สนามบิน โดยภายในปี 2571 โรงแรมฯ จะมีราคาค่าห ้องพักใกล ้เคียงกับโรงแรมในระดับ
ศูนย์กลางเชือ
เดียวกันในบริเวณใกล ้เคียง
ในปี 2572 - 2588 ให ้สมมติฐานอัตราการเพิม
่ ขึน
้ ของค่าห ้องพักเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 5 ต่อปี ตามค่าเฉลีย
่ อัตรา
เพิม
่ ขึน
้ ของอุตสาหกรรม


รายได ้ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ (ไม่รวมห ้องจัดเลีย
้ ง)

ในปี 2560 – 2563 รายได ้ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ เท่ากับ 18.96 ล ้านบาท 26.62 ล ้านบาท 29.99 ล ้านบาท
และ 5.39 ล ้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 37.60 ร ้อยละ 32.00 ร ้อยละ 35.14 และร ้อยละ 37.24
ของรายได ้ค่าห ้องพัก
รายได ้ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ประกอบด ้วย รายได ้ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ จากห ้องอาหาร The Station, M
Wine Lounge, Pool Bar, Mini Bar และ Room Service
22

่ มสามสนามบินเป็ นโครงการทีใ่ ช ้โครงสร ้างและแนวเส ้นทางการเดินรถเดิมของระบบรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแอร์
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชือ

พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link) ทีเ่ ปิ ดให ้บริการอยูใ่ นปั จจุบน
ั โดยจะก่อสร ้างทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร (Standard Gauge) ส่วนต่อขยาย 2
่ มเข ้าออกสนามบินโดยใช ้เขตทางเดิม
ช่วงจากสถานีพญาไทไปยังสนามบินดอนเมือง และจากสถานีลาดกระบังไปยังสนามบินอูต
่ ะเภา พร ้อมเชือ
ของ รฟท. เป็ นส่วนใหญ่ รวมระยะทาง 220 กม.

่ ม
มีผู ้เดินรถรายเดียวกัน ซึง่ รถไฟความเร็วสูงมีความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตร/ชัว่ โมง เชือ

กรุงเทพฯ กับพืน
้ ทีโ่ ครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 นาที

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 55/68

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ในการจัดทาประมาณการในครัง้ นี้ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระให ้สมมติฐานว่า รายได ้ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่
เท่ากับร ้อยละ 34.91 ของรายได ้ค่าห ้องพักตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึง่ เท่ากับอัตราส่วนรายได ้ค่าอาหารและ
เครือ
่ งดืม
่ ในปี 2560 – 2562
้ ทำงเดินรถไฟฟ้ำควำมเร็ วสูงเชือ
่ มสำมสนำมบิน
แผนภำพที่ 6: เสน

ทีม
่ า: www.eeco.or.th



รายได ้ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ – ห ้องจัดเลีย
้ ง

ในปี 2560 – 2563 รายได ้ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ เท่ากับ 3.39 ล ้านบาท 7.53 ล ้านบาท 6.01 ล ้านบาท
และ 0.66 ล ้านบาท ตามลาดับ (ปี 2563 เปิ ดให ้บริการห ้องจัดเลีย
้ งแค่ 3 เดือน จึงมีรายได ้ในส่วนห ้องจัดเลีย
้ งน ้อย
มาก) หรือคิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 6.73 ร ้อยละ 9.05 ร ้อยละ 7.04 และร ้อยละ 4.55 ของรายได ้ค่าห ้องพัก
โรงแรมฯ มีห ้องจัดเลีย
้ ง 3 ห ้อง รองรับผู ้ใช ้บริการประมาณ 180 คน โดยในปี 2562 มีผู ้ใช ้บริการรวม 7,964
คน คิดเป็ นประมาณ 153 คนต่อสัปดาห์
โดยในการจัดทาประมาณการทางการเงินในครัง้ นี้ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระให ้สมมติฐานว่า จานวนผู ้ใช ้บริการห ้องจัดเลีย
้ งเพิม
่ ขึน
้ ตามแผนธุรกิจของโรงแรมฯ ทีจ
่ ะเพิม
่ รายได ้ในส่วนห ้องจัดเลีย
้ งเพิม
่ ขึน
้ จากทาเลทีต
่ งั ้ ของ
่ มสามสนามบิน
ในอนาคตภายหลังการเปิ ดให ้บริการรถไฟฟ้ าเชือ

โรงแรมฯ

ทัง้ นี้

ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระให ้

สมมติฐานว่า ผู ้ใช ้บริการในปี 2565 เท่ากับ 160 คน/สัปดาห์ ใกล ้เคียงกับปี 2562 และในปี 2566 เพิม
่ ขึน
้ เป็ น 225
คน/สัปดาห์ และคงทีท
่ ี่ 300 คน/สัปดาห์ ในปี 2567 – 2588
ในปี 2565 รายได ้ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ เฉลีย
่ เท่ากับ 754.16 บาท/คน เท่ากับค่าเฉลีย
่ รายได ้ค่าอาหาร
และเครือ
่ งดืม
่ ของปี 2562 และในปี 2566 ให ้สมมติฐานรายได ้ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 5 ต่อ ปี ตาม
ค่าเฉลีย
่ อุตสาหกรรม


รายได ้ค่าบริการอืน
่ ๆ

ประกอบด ้วย รายได ้ค่าบริการโทรศัพท์ รายได ้ค่าบริการซักรีด ค่าเช่า และแผนกบริการอืน
่ ๆ โดยรายได ้
ค่าบริการอืน
่ ๆ ในปี ในปี 2560 – 2563 เท่ากับ 1.14 ล ้านบาท 2.01 ล ้านบาท 1.72 ล ้านบาท และ 0.31 ล ้านบาท
หรือคิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 2.25 ร ้อยละ 2.42 ร ้อยละ 2.01 และร ้อยละ 2.12 ของรายได ้ค่าห ้องพัก ตามลาดับ

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 56/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ในการจัดทาประมาณการในครัง้ นี้ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระให ้สมมติฐานว่า รายได ้บริการอืน
่ ๆ เท่ากับร ้อย
ละ 2.21 ของรายได ้ค่าห ้องพักตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึง่ เท่ากับอัตราส่วนรายได ้ค่าบริการอืน
่ ๆ เฉลีย
่ ในปี
2560 – 2562


รายได ้ Service Charge

ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระให ้สมมติฐานว่า

รายได ้ Service Charge เท่ากับร ้อยละ 9.90 ของรายได ้

ค่าบริการรวม ซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย
่ รายได ้ Service Charge ต่อรายได ้ค่าบริการในช่วงปี 2561 – 2562


รายได ้อืน
่ ๆ – ส่วนของเจ ้าของ (WV)

ิ กาไรจากอัตราแลกเปลีย
ประกอบด ้วย รายได ้ดอกเบีย
้ รับ กาไรจากการขายทรัพย์สน
่ น กาไรจากความ
เสียหาย และรายได ้อืน
่ ๆ เป็ นต ้น
ในปี 2560 – 2563 รายได ้อืน
่ ๆ เท่ากับ 0.40 ล ้านบาท 0.12 ล ้านบาท 0.12 ล ้านบาทและ 0.47 ล ้านบาท
ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 0.54 ร ้อยละ 0.10 ร ้อนยละ 0.09 และร ้อยละ 2.24 ของรายได ้จากการให ้บริการ
โรงแรม
ในการจัดทาประมาณการในครัง้ นี้ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระให ้สมมติฐานว่า รายได ้อืน
่ ๆ เท่ากับร ้อยละ
0.10 ของรายได ้ค่าบริการ ซึง่ ใกล ้เคียงกับอัตราส่วนรายได ้อืน
่ ๆ ในปี 2561 – 2562



ต้นทุนขำยและต้นทุนในกำรให้บริกำร – โรงแรม


ต ้นทุนการให ้บริการห ้องพัก

่ ค่าใช ้จ่ายในการจอง
ต ้นทุนหลักของการให ้บริการห ้องพัก ประกอบด ้วย ค่าใช ้จ่ายพนักงาน ค่าคอมมิชชัน
ห ้องพัก ค่าซักอบรีด ค่าใช ้จ่ายอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ ทีโ่ รงแรมเตรียมไว ้เพือ
่ บริการลูกค ้า และค่าใช ้จ่าย
อืน
่ ๆ
ในปี 2560 – 2563 ต ้นทุนการให ้บริการห ้องพักเท่ากับ 11.39 ล ้านบาท 22.84 ล ้านบาท 23.95 ล ้านบาท
และ 6.57 ล ้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 22.59 ร ้อยละ 27.45 ร ้อยละ 28.06 และร ้อยละ 45.36
ของรายได ้ค่าห ้องพัก
ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระให ้สมมติฐานว่า ค่าใช ้จ่ายพนักงานซึง่ เป็ นค่าใช ้จ่ายหลัก และเป็ นค่าใช ้จ่ายคงที่
เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 3.00 ต่อปี ตามนโยบายการขึน
้ เงินเดือนพนักงานของ WV โดยพิจารณาค่าใช ้จ่ายพนั กงานปี ฐานในปี
2562
่ และค่าใช ้จ่ายในการจองห ้องพัก เท่ากับร ้อยละ 10.06 ของรายได ้ค่าห ้องพัก ซึง่ เท่ากับ
ค่าคอมมิชชัน
่ และค่าใช ้จ่ายในการจองห ้องพักต่อรายได ้ค่าห ้องพักในปี 2561 – 2562
ค่าเฉลีย
่ ค่าคอมมิชชัน
ค่าซักอบรีด ค่าใช ้จ่ายอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ ทีโ่ รงแรมเตรียมไว ้เพือ
่ บริการลูกค ้า และค่าใช ้จ่าย
อืน
่ ๆ ในปี 2565 เท่ากับ 111.00 บาท/ห ้อง ซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย
่ ต ้นทุนดังกล่าวต่อห ้องในปี 2562 และในปี 2566 –
2588 เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 1.86 ต่อปี ตามค่าเฉลีย
่ อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู ้บริโภค (CPI) ของไทยย ้อนหลัง 20 ปี
(ปี 2545 – 9M2564)


ต ้นทุนการให ้บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ (ร ้านอาหาร, Room Service และห ้องจัดเลีย
้ ง)

ต ้นทุนหลักของการให ้บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ประกอบด ้วย ต ้นทุนค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ค่าใช ้จ่าย
พนักงาน และค่าใช ้จ่ายอืน
่ เป็ นต ้น

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 57/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

ปี 2560 – 2563 ต ้นทุนการให ้บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ เท่ากับ 15.17 ล ้านบาท 21.66 ล ้านบาท 21.87
ล ้านบาท และ 5.72 ล ้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 67.86 ร ้อยละ 63.44 ร ้อยละ 60.75 และร ้อยละ
94.62 ของรายได ้ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่
ในการจัดทาประมาณการทางการเงินในครัง้ นี้ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระให ้สมมติฐานว่า ต ้นทุนทางตรง
ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ เท่ากับร ้อยละ 30.89 ของรายได ้ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ โดยอ ้างอิงจากอัตราส่วนค่าใช ้จ่าย
ดังกล่าวในปี 2562 ซึง่ มีแนวโน ้มลดลงจากการบริหารจัดการทีด
่ ข
ี น
ึ้
ค่าใช ้จ่ายพนักงาน ให ้สมมติฐานเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 3.00 ต่อปี ตามนโยบายการขึน
้ เงินเดือนพนั กงานของ WV
โดยพิจารณาค่าใช ้จ่ายพนั กงานปี ฐานในปี 2562
ค่าใช ้จ่ายคงทีอ
่ น
ื่ ๆ ให ้สมมติฐานเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 1.86 ต่อปี ตามค่าเฉลีย
่ อัตราการเติบโตของดัชนีราคา
ผู ้บริโภค (CPI) ของไทยย ้อนหลัง 20 ปี (ปี 2545 – 9M2564)


ต ้นทุนการให ้บริการโทรศัพท์

ต ้นทุนหลักของการให ้บริการโทรศัพท์ ให ้สมมติฐานเท่ากับร ้อยละ 61.56 ของรายได ้บริการโทรศัพท์ โดย
อ ้างอิงจากค่าเฉลีย
่ อัตราส่วนต ้นทุนให ้บริการโทรศัพท์ตอ
่ รายได ้ค่าบริการโทรศัพท์ ในปี 2561 – 2562


ต ้นทุนการให ้บริการซักรีด

ต ้นทุนหลักของการให ้บริการซักรีด ให ้สมมติฐานเท่ากับร ้อยละ 1.17 ของรายได ้บริการซักรีด โดยอ ้างอิง
จากค่าเฉลีย
่ อัตราส่วนต ้นทุนให ้บริการซักรีดต่อรายได ้ค่าบริการซักรีด ในปี 2561 – 2562
(หน่วย: ล ้านบาท)
ต้นทุนบริกำร

2561A

1/

2562A

1/

2563A

1/

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

ต ้นทุนบริการห ้องพัก

22.84

23.95

6.57

9.50

21.43

24.12

26.98

29.12

31.52

ต ้นทุนอาหารและเครือ
่ งดืม
่

21.66

21.87

5.72

9.73

22.78

25.90

28.86

31.46

34.38

0.01

0.01

0.00

0.00

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

44.51

45.82

12.29

19.23

44.22

50.03

55.86

60.60

65.92

66.06%

66.11%

46.27%

62.35%

65.76%

68.13%

70.50%

71.98%

73.33%

ต ้นทุนบริการอืน
่
รวมต้นทุนบริกำร
อัตราส่วนกาไรขัน
้ ต ้น

หมายเหตุ: 1/ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระจัดประเภทต ้นทุนบริการตามงบการเงินภายในของ

WV

(งบฝ่ ายบริหาร)

ซึง่ อาจแตกต่างจากงบ

การเงินทีต
่ รวจสอบแล ้วของ WV แต่ไม่มผ
ี ลกระทบต่อกาไรสุทธิของ WV
(หน่วย: ล ้านบาท)
ต้นทุนบริกำร

2571F

2572F

2573F

2574F

2575F

2576F

2577F

2578F

2579F

ต ้นทุนบริการห ้องพัก

34.24

35.54

36.90

38.31

39.79

41.33

42.93

44.60

46.35

ต ้นทุนอาหารและเครือ
่ งดืม
่

37.65

39.44

41.31

43.27

45.32

47.48

49.74

52.11

54.59

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.04

0.04

71.91

75.00

78.23

81.61

85.14

88.84

92.70

96.75

100.98

74.55%

74.72%

74.89%

75.05%

75.21%

75.37%

75.52%

75.67%

75.81%

2580F

2581F

2582F

2583F

2584F

2585F

2586F

2587F

ต ้นทุนบริการอืน
่
รวมต้นทุนบริกำร
อัตราส่วนกาไรขัน
้ ต ้น

(หน่วย: ล ้านบาท)
ต้นทุนบริกำร

2588F

ต ้นทุนบริการห ้องพัก

48.17

50.07

52.06

54.13

56.29

58.55

60.90

63.36

5.44

ต ้นทุนอาหารและเครือ
่ งดืม
่

57.20

59.93

62.79

65.80

68.95

72.25

75.72

79.35

6.82

ต ้นทุนบริการอืน
่

0.04

0.04

0.04

0.05

0.05

0.05

0.05

0.06

0.00

รวมต้นทุนบริกำร

105.41

110.05

114.90

119.97

125.29

130.85

136.67

142.77

12.27

อัตราส่วนกาไรขัน
้ ต ้น

75.95%

76.09%

76.23%

76.36%

76.49%

76.61%

76.74%

76.86%

76.87%

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 58/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ



้ ำ่ ยบริหำร – โรงแรม
ค่ำใชจ
ค่าใช ้จ่ายบริหาร ประกอบด ้วย เงินเดือนและค่าใช ้จ่ายเกีย
่ วกับพนั กงาน และค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงาน

่ สาร ฝ่ ายการตลาด และฝ่ ายอาคาร ค่าสาธารณูปโภค ค่า
อืน
่ ๆ ของฝ่ ายบริหารและทัว่ ไป ฝ่ ายสารสนเทศและสือ
Service Charge ค่า Base Management Fee ค่า Incentive Fee ธุรกิจโรงแรม และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ เป็ นต ้น
ในปี 2560 – 2563 ค่าใช ้จ่ายบริหาร เท่ากับ 32.50 ล ้านบาท 47.23 ล ้านบาท 47.69 ล ้านบาท และ 24.15
ล ้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 43.95 ร ้อยละ 39.57 ร ้อยละ 38.75 และร ้อยละ 115.97 ของรายได ้
จากการให ้บริการ
ในการจัดทาประมาณการทางการเงิน ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระให ้สมมติฐาน ดังนี้
-

ค่าใช ้จ่ายบริหารในช่วงไตรมาสที่ 3 – 4 ปี 2564 ให ้สมมติฐานเท่ากับช่วงไตรมาสที่ 1 – 2 ปี 2565

-

ค่าใช ้จ่ายพนักงานเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 3.00 ต่อปี ตามนโยบายการขึน
้ เงินเดือนพนักงานของ WV โดยพิจารณา
ค่าใช ้จ่ายพนักงานปี ฐานในปี 2562

-

ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ซึง่ เป็ นค่าใช ้จ่ายคงที่ ปรับเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 1.86 ต่อปี ตามค่าเฉลีย
่ อัตราการเติบโตของดัชนี
ราคาผู ้บริโภค (CPI) ของไทยย ้อนหลัง 20 ปี (ปี 2545 – 9M2564)

-

ค่า Service Charge จ่ายพนั กงาน เท่ากับรายได ้ค่า Service Charge

-

ค่าใช ้จ่ายทางการตลาด ให ้สมมติฐานเท่ากับร ้อยละ 2.78 ต่อรายได ้ค่าบริการ ซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย
่ ค่าใช ้จ่าย
ทางการตลาดในปี 2561 – 2562

-

Base Management Fee และ Incentive Management Fee เป็ นอัตราทีก
่ าหนดตามสัญญาบริหารจัดการ
โรงแรม (Hotel Managemet Contract)
(หน่วย: ล ้านบาท)
ค่ำใช้จำ่ ยบริหำร

2561A

ค่าใช ้จ่ายทางการตลาด

1/

2562A

1/

2563A

1/

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

8.59

7.90

2.66

3.70

8.18

9.03

9.85

10.68

11.62

ค่าใช ้จ่ายพนักงาน

17.67

17.01

10.15

8.58

17.52

18.05

18.05

18.59

19.15

ค่าใช ้จ่ายดาเนินการ

17.10

18.37

10.87

7.76

17.11

18.41

18.37

18.71

19.06

Service Charge จ่าย

12.29

12.15

2.05

4.60

11.63

14.14

17.06

19.48

22.26

3.87

4.40

0.48

1.46

4.31

5.76

8.26

9.92

11.83

รวมค่ำใช้จำ
่ ยบริหำรโรงแรม

59.52

59.84

26.20

26.09

58.76

65.39

71.59

77.39

83.93

อัตราส่วนค่าใช ้จ่ายบริการต่อ

45.37%

44.26%

114.54%

51.09%

45.50%

41.65%

37.80%

35.78%

33.96%

ค่าบริหารจัดการ

รายได ้บริการ
หมายเหตุ: 1/ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระจัดประเภทค่าใช ้จ่ายบริหารตามงบการเงินภายในของ WV (งบฝ่ ายบริหาร) ซึง่ อาจแตกต่างจากงบ
การเงินทีต
่ รวจสอบแล ้วของ WV แต่ไม่มผ
ี ลกระทบต่อกาไรสุทธิของ WV
(หน่วย: ล ้านบาท)
ค่ำใช้จำ่ ยบริหำร

2571F

2572F

2573F

2574F

2575F

2576F

2577F

2578F

2579F

ค่าใช ้จ่ายทางการตลาด

12.68

13.20

13.74

14.31

14.91

15.53

16.18

16.86

17.56

ค่าใช ้จ่ายพนักงาน

19.72

20.31

20.92

21.55

22.20

22.86

23.55

24.25

24.98

ค่าใช ้จ่ายดาเนินการ

19.42

19.78

20.15

20.52

20.90

21.29

21.69

22.09

22.50

Service Charge จ่าย

25.46

26.73

28.07

29.47

30.94

32.49

34.11

35.82

37.61

ค่าบริหารจัดการ

14.05

14.85

15.69

16.58

17.51

18.49

19.53

20.61

21.76

รวมค่ำใช้จำ
่ ยบริหำรโรงแรม

91.32

94.86

98.57

102.43

106.46

110.66

115.05

119.63

124.42

อัตราส่วนค่าใช ้จ่ายบริการต่อ

32.31%

31.97%

31.64%

31.31%

30.99%

30.68%

30.38%

30.09%

29.80%

รายได ้บริการ

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 59/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

(หน่วย: ล ้านบาท)
ค่ำใช้จำ่ ยบริหำร

2580F

2581F

2582F

2583F

2584F

2585F

2586F

2587F

2588F

ค่าใช ้จ่ายทางการตลาด

18.30

19.07

19.88

20.72

21.60

22.51

23.47

24.47

2.10

ค่าใช ้จ่ายพนักงาน

25.73

26.50

27.30

28.12

28.96

29.83

30.72

31.65

2.72

ค่าใช ้จ่ายดาเนินการ

22.92

23.35

23.78

24.22

24.67

25.13

25.60

26.08

2.21

Service Charge จ่าย

39.49

41.47

43.54

45.72

48.00

50.40

52.92

55.57

4.78

ค่าบริหารจัดการ

22.97

24.24

25.57

26.98

28.45

30.01

31.65

33.37

2.87

รวมค่ำใช้จำ
่ ยบริหำรโรงแรม

129.41

134.62

140.06

145.75

151.68

157.89

164.36

171.13

14.68

อัตราส่วนค่าใช ้จ่ายบริการต่อ

29.52%

29.25%

28.98%

28.72%

28.47%

28.22%

27.98%

27.74%

27.68%

รายได ้บริการ



้ ำ่ ยบริหำรของเจ้ำของ – WV
ค่ำใชจ
ค่าใช ้จ่ายบริหารในส่วนของ WV ประกอบด ้วย เงินเดือนและค่าใช ้จ่ายเกีย
่ วกับพนักงาน ค่าเช่าทีด
่ น
ิ ค่าภาษี

โรงเรือน ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าทีป
่ รึกษาต่างๆ ค่าสอบบัญชี ค่าเดินทาง ค่าเบีย
้ ประกัน และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ เป็ นต ้น
ในปี 2560 – 2563 และครึง่ แรกของปี 2564 ค่าใช ้จ่ายบริหารในส่วนของ WV เท่ากับ 46.88 ล ้านบาท 9.04
ล ้านบาท 6.61 ล ้านบาท 3.81 ล ้านบาท และ 1.66 ล ้านบาท ตามลาดับ หรือลดลงร ้อยละ 80.73 ร ้อยละ 26.81 ร ้อย
ละ 42.38 และร ้อยละ 56.35 (Annualized) ตามลาดับ โดยค่าใช ้จ่ายบริหารลดลงในปี 2561 ส่วนใหญ่มาจากค่า
เผือ
่ หนีส
้ งสัยจะสูญ ซึง่ มีจานวนถึง 26.10 ล ้านบาท ในปี 2560 และค่าใช ้จ่ายพนั กงานในปี 2561 ลดลงประมาณ 11
ล ้านบาท จากปี 2560
ในการจัดทาประมาณการทางการเงินในครัง้ นี้ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระให ้สมมติฐาน ดังนี้
-

ค่าใช ้จ่ายพนักงานในปี

2564 เท่ากับค่าใช ้จ่ายพนั กงานในช่วงครึง่ แรกของปี

2564 และคิดเป็ นรายปี

(Annualized) และตัง้ แต่ปี 2565 ให ้สมมติฐานว่า ค่าใช ้จ่ายพนักงานเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 3.00 ต่อปี ตามนโยบาย
การขึน
้ เงินเดือนพนั กงานของ WV
-

ค่าเช่าทีด
่ น
ิ กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ให ้เป็ นตามอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าทีด
่ น
ิ

-

ค่าภาษี โรงเรือน เท่ากับ 1.66 ล ้านบาท โดยอ ้างอิงค่าภาษี โรงเรือนในปี 2562 และปรับเพิม
่ ขีน
้ ร ้อยละ 1.86
ต่อปี ตามค่าเฉลีย
่ อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู ้บริโภค (CPI) ของไทยย ้อนหลัง 20 ปี (ปี 2545 –
9M2564)

-

ค่าใช ้จ่ายบริหารอืน
่ ๆ ในปี 2564 เท่ากับค่าใช ้จ่ายบริหารดังกล่าวในช่วงครึง่ แรกของปี 2564 และคิดเป็ น
รายปี และในปี 2565 ให ้สมมติฐานค่าใช ้จ่ายบริหารอืน
่ ๆ เท่ากับปี 2562 และปรับเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 1.86 ต่อปี
ตามค่าเฉลีย
่ อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู ้บริโภค (CPI) ของไทยย ้อนหลัง 20 ปี (ปี 2545 – 9M2564)

-

ในปี 2565 ประมาณการค่าใช ้จ่ายในการเตรียมการเปิ ดให ้บริการโรงแรมอีกครัง้ (Re-opening Expenses)
เท่ากับ 5.95 ล ้านบาท ตามประมาณการของ WV



ต้นทุนทำงกำรเงิน
ิ ทีม
ิ ตาม
ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2564 หนีส
้ น
่ ภ
ี าระดอกเบีย
้ ของ WV ได ้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หนีส
้ น

สัญญาเช่าทางการเงิน

เงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

และเงินกู ้ยืมจากบุคคลทีเ่ กีย
่ วโยงกัน

จานวนรวม

609.94 ล ้านบาท โดยมีอต
ั ราดอกเบีย
้ เงินกู ้ยืมในช่วงร ้อยละ 2.00 – 6.15 ต่อปี



ภำษีเงินได้นต
ิ บ
ิ ุคคล
อัตราภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลเท่ากับ ร ้อยละ 20 ตลอดระยะเวลาประมาณการ

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 60/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ



้ ำ่ ยลงทุน (Capital Expenditure)
ค่ำใชจ
ค่าใช ้จ่ายซ่อมบารุงและเปลีย
่ นแทนปกติของโรงแรมฯ เท่ากับร ้อยละ 1 ของรายได ้บริการ ในปี 2565 –

2584 ซึง่ เท่ากับ 1.18 – 4.85 ล ้านบาทต่อปี โดยพิจารณาจากงบประมาณของ WV ซึง่ ประมาณการค่าใช ้จ่ายลงทุน
รวม 48 ล ้านบาท ตลอดระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเช่าทีด
่ น
ิ ทัง้ นี้ ค่าใช ้จ่ายในการลงทุนจะมีการตกลงร่วมกัน
ระหว่างเจ ้าของและผู ้บริหารโรงแรมก่อนการดาเนินการ



ิ หมุนเวียน
้ น
อ ัตรำกำรหมุนเวียนสินทร ัพย์หมุนเวียนและหนีส
กาหนดโดยใช ้ค่าเฉลีย
่ ของข ้อมูลในอดีตปี 2560 – 2561 ดังนี้



ลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนี้อน
ื่

เฉลีย
่ ประมาณ 7 วัน

สินค ้าคงเหลือ

เฉลีย
่ ประมาณ 5 วัน

เจ ้าหนีก
้ ารค ้าและเจ ้าหนี้อน
ื่

เฉลีย
่ ประมาณ 48 วัน

กระแสเงินสดหล ังจำกช่วงระยะเวลำประมำณกำร (Terminal Value)
ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระกาหนดให ้กระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)

ิ บนทีด
เท่ากับ 0 เนือ
่ งจากตามสัญญาเช่าทีด
่ น
ิ กับการรถไฟแห่งประเทศไทย กรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สน
่ น
ิ เช่าตกเป็ นของ
้ สุดสัญญาเช่า
ผู ้ให ้เช่าภายหลังสิน



อ ัตรำส่วนลด (Discount Rate)
ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระใช ้ต ้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย
่ ถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital:

WACC) จากค่าเฉลีย
่ ถ่วงน้ าหนั กของต ้นทุนของหนี้ (Kd) และต ้นทุนของทุน (Ke) ของโครงการฯ เป็ นอัตราส่วนลดที่
ใช ้ในการคานวณมูลค่าปั จจุบน
ั ของกระแสเงินสดสุทธิของ WV ดังนี้
WACC =

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

Ke

=

ต ้นทุนของทุน หรืออัตราผลตอบแทนทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นต ้องการ (Re)

Kd

=

ต ้นทุนของหนี้ หรืออัตราดอกเบีย
้ เงินกู ้ของ WV

T

=

อัตราภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล

E

=

ส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวม

D

=

ิ ทีม
หนีส
้ น
่ ด
ี อกเบีย
้

ต ้นทุนของทุน (Ke) หรืออัตราผลตอบแทนทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นต ้องการ (Re) คานวณได ้จาก Capital Asset Pricing
Model (CAPM) ดังนี้
Ke (หรือ Re) =

Rf + β (Rm - Rf)

โดยที่
Risk Free Rate (Rf) =

อ ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 23 ปี มีคา่ เท่ากับร ้อยละ 2.62 ต่อ
ปี (ข ้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564) ใกล ้เคียงกับระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเช่าทีด
่ น
ิ

Beta (β)

=

1.56 เท่า โดยอ ้างอิงจากค่ามัธยฐาน Unlevered Beta ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ หมวดการท่องเทีย
่ วและสันทนาการ จานวน 12 บริษัท ซึง่ ดาเนินธุรกิจ
โรงแรม และหมวดอาหารและเครือ
่ งดืม
่ จานวน 1 บริษัท ซึง่ มีรายได ้หลักจากธุรกิจ

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 61/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

โรงแรม เช่นเดียวกันกับ WV (ค่าเฉลีย
่ ย ้อนหลัง 1 ปี จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2564) และ
ิ ทีม
ปรับปรุงด ้วยประมาณการอัตราส่วนหนี้สน
่ ด
ี อกเบีย
้ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นของ

WV

ณ

วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2564
Market Risk (Rm)

=

อัตราผลตอบแทนรายปี ถัวเฉลีย
่ จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลีย
่ ย ้อนหลัง 29 ปี
ตัง้ แต่ปี 2535 - 2563 ซึง่ เท่ากับร ้อยละ 11.58 ต่อปี ซึง่ เป็ นระยะเวลาตัง้ แต่มก
ี าร
ประกาศใช ้พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เนื่องจากเป็ นช่วง
ระยะเวลาทีส
่ ะท ้อนอัตราผลตอบแทนโดยเฉลีย
่ ได ้ดีทส
ี่ ด
ุ

Kd

=

ประมาณการอัตราดอกเบีย
้ เงินกู ้ของ WV ทีร่ ้อยละ 6.15 ต่อปี อ ้างอิงอัตราดอกเบีย
้ เงิน
กู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ ปั จจุบน
ั ของ WV

D/E Ratio

=

ิ ทีม
ิ ที่
อัตราส่วนหนี้สน
่ ด
ี อกเบีย
้ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นที่ 6.00 เท่า ซึง่ เท่ากับอัตราส่วนหนีส
้ น
มีดอกเบีย
้ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นของ WV ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2564

T

=

ประมาณอัตราภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล ทีร่ ้อยละ 20 ต่อปี

จากสมมติฐานข ้างต ้น อัตราส่วนลดหรือ WACC ทีค
่ านวณได ้เท่ากับร ้อยละ 6.60 ต่อปี
โดยอาศัยข ้อมูลและสมมติฐานทีก
่ าหนดข ้างต ้น สรุปประมาณการทางการเงิน ปี 2565 - 2588 ของ WV ได ้
ดังนี้
(หน่วย: ล ้านบาท)
WV

2H2564F

1/

2565F

2566F

2567F

2568F

2569F

2570F

2571F

2572F

งบกำไรขำดทุน
รายได ้บริการ

-

51.07

129.13

157.00

189.38

216.29

247.16

282.59

296.72

ต ้นทุนบริการ2/

-

(19.23)

(44.22)

(50.03)

(55.86)

(60.60)

(65.92)

(71.91)

(75.00)

กาไรขัน
้ ต ้น

-

31.84

84.91

106.97

133.52

155.69

181.24

210.67

221.72

(10.12)

(26.09)

(58.76)

(65.39)

(71.59)

(77.39)

(83.93)

(91.32)

(94.86)

(10.12)

5.75

26.16

41.58

61.93

78.31

97.32

119.36

126.85

ค่าใช ้จ่ายดาเนินการและ
บริหารโรงแรม

2/

กาไรจากการดาเนินงานก่อน
ส่วนของเจ ้าของ
รายได ้อืน
่ – ส่วนของเจ ้าของ

0.01

0.05

0.12

0.14

0.17

0.20

0.22

0.26

0.27

ค่าใช ้จ่ายบริหาร – ส่วนของ

(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

่ มราคาและตัดจาหน่าย
ค่าเสือ

(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

กาไรสุทธิ

(45.08)

(70.37)

(36.96)

(20.53)

1.21

18.54

49.45

71.40

67.67

สินทรัพย์รวม

730.78

690.82

672.75

641.00

610.61

609.65

619.67

631.68

629.31

ิ รวม3/
หนีส
้ น

674.15

704.57

723.44

712.23

680.63

661.12

621.69

562.30

492.27

56.63

(13.74)

(50.70)

(71.23)

(70.02)

(51.48)

(2.02)

69.38

137.04

เจ ้าของ2/

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

3/

ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

หมายเหตุ: 1/ ให ้สมมติฐานเปิ ดให ้บริการในไตรมาสที่ 3 ปี 2565
2/ การจัดประเภทต ้นทุนและค่าใช ้จ่ายจะแตกต่างจากงบการเงินทีต
่ รวจสอบแล ้วของ WV แต่ไม่มผ
ี ลกระทบต่อกาไรสุทธิของ WV
3/ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระให ้สมมติฐานว่า WV ได ้รับเงินกู ้ยืมเพิม
่ เติมจากผู ้ถือหุ ้นหรือสถาบันการเงิน ในกรณีทก
ี่ ระแสเงินสดติดลบ

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 62/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

(หน่วย: ล ้านบาท)
WV

2573F

2574F

2575F

2576F

2577F

2578F

2579F

2580F

งบกำไรขำดทุน
รายได ้บริการ

311.55

327.13

343.49

360.66

378.69

397.63

417.51

438.38

ต ้นทุนบริการ2/

(78.23)

(81.61)

(85.14)

(88.84)

(92.70)

(96.75)

(100.98)

(105.41)

กาไรขัน
้ ต ้น

233.32

245.52

258.35

271.82

285.99

300.88

316.53

332.97

(98.57)

(102.43)

(106.46)

(110.66)

(115.05)

(119.63)

(124.42)

(129.41)

134.76

143.09

151.89

161.16

170.94

181.25

192.11

203.57

ค่าใช ้จ่ายดาเนินการและ
บริหารโรงแรม

2/

กาไรจากการดาเนินงานก่อน
ส่วนของเจ ้าของ
รายได ้อืน
่ – ส่วนของเจ ้าของ

0.28

0.30

0.31

0.33

0.34

0.36

0.38

0.40

ค่าใช ้จ่ายบริหาร – ส่วนของ

(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

่ มราคาและตัดจาหน่าย
ค่าเสือ

(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

75.50

83.81

92.61

101.97

111.75

120.64

129.05

137.92

สินทรัพย์รวม

624.71

628.35

630.72

632.39

668.44

788.61

917.10

1,054.38

ิ รวม3/
หนีส
้ น

412.17

332.00

241.76

141.45

65.76

65.29

64.74

64.09

212.54

296.35

388.96

490.93

602.68

723.32

852.37

990.29

เจ ้าของ2/

กาไรสุทธิ
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

3/

ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

(หน่วย: ล ้านบาท)
WV

2581F

2582F

2583F

2584F

2585F

2586F

2587F

2588F

งบกำไรขำดทุน
รายได ้บริการ
2/

ต ้นทุนบริการ
กาไรขัน
้ ต ้น

460.30

483.32

507.48

532.86

559.50

587.48

616.85

53.03

(110.05)

(114.90)

(119.97)

(125.29)

(130.85)

(136.67)

(142.77)

(12.27)

350.26

368.42

387.51

407.57

428.65

450.80

474.08

40.76

(134.62)

(140.06)

(145.75)

(151.68)

(157.89)

(164.36)

(171.13)

(14.68)

215.64

228.36

241.76

255.89

270.77

286.44

302.95

26.08

รายได ้อืน
่ – ส่วนของเจ ้าของ

0.42

0.44

0.46

0.48

0.51

0.53

0.56

0.05

ค่าใช ้จ่ายบริหาร – ส่วนของ

(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

่ มราคาและตัดจาหน่าย
ค่าเสือ

(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

1,200.82

1,357.14

1,523.74

1,701.19

1,890.88

2,093.37

2,309.55

2,291.58

63.36

62.52

61.59

60.54

59.38

58.10

56.69

33.33

1,137.47

1,294.61

1,462.15

1,640.65

1,831.50

2,035.27

2,252.86

2,258.25

ค่าใช ้จ่ายดาเนินการและ
บริหารโรงแรม2/
กาไรจากการดาเนินงานก่อน
ส่วนของเจ ้าของ

เจ ้าของ2/

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์รวม
ิ รวม
หนีส
้ น

3/
3/

ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

กระแสเงินสดของ WV (Free Cash Flow of Firm: FCFF) สรุปได ้ดังนี้

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 63/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

(หน่วย: ล ้านบาท)
WV

2H2564F

EBITDA

(11.86)

2565F1/

2566F

(5.74)

2567F

20.06

2568F

35.51

2569F

55.76

2570F

72.02

2571F

2572F

90.91

112.72

120.21

ภาษีเงินได ้

-

-

-

-

-

-

-

(7.17)

(19.92)

ค่าใช ้จ่ายลงทุน

-

(0.46)

(1.18)

(1.43)

(1.72)

(1.97)

(2.25)

(2.57)

(2.70)

0.63

(0.30)

1.46

1.49

1.56

1.55

1.52

0.02

0.09

(11.23)

(6.50)

20.34

35.57

55.60

71.60

90.18

103.00

97.68

(10.88)

(5.91)

17.34

28.44

41.70

50.38

59.53

63.78

56.74

เงินทุนหมุนเวียน
กระแสเงินสดของกิจการ
(Free Cash Flow to Firm)
มูลค่าปั จจุบน
ั ของกระแสเงิน
สด (PV of FCFF)

หมายเหตุ: 1/ ให ้สมมติฐานเปิ ดให ้บริการในไตรมาสที่ 3 ปี 2565
(หน่วย: ล ้านบาท)
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

ภาษีเงินได ้

(21.43)

(23.02)

(24.71)

(26.48)

(28.40)

(30.40)

(32.50)

(34.72)

(2.83)

(2.98)

(3.13)

(3.28)

(3.45)

(3.62)

(3.80)

(3.99)

0.09

0.09

0.10

0.10

0.11

0.11

0.11

0.12

103.80

110.25

117.05

124.11

131.78

139.75

148.15

157.01

56.56

56.35

56.12

55.83

55.61

55.32

55.01

54.69

ค่าใช ้จ่ายลงทุน
เงินทุนหมุนเวียน
กระแสเงินสดของกิจการ
(Free Cash Flow to Firm)
มูลค่าปั จจุบน
ั ของกระแสเงิน
สด (PV of FCFF)

(หน่วย: ล ้านบาท)
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

ภาษีเงินได ้

(37.03)

(39.53)

(42.13)

(44.86)

(47.95)

(51.18)

(54.64)

(1.37)

(4.19)

(4.40)

(4.62)

(4.85)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

0.13

0.13

0.13

0.14

0.14

0.15

(4.71)

166.25

176.20

186.58

197.52

213.93

226.02

238.97

19.20

54.33

54.01

53.65

53.28

54.14

53.65

53.22

4.25

ค่าใช ้จ่ายลงทุน
เงินทุนหมุนเวียน
กระแสเงินสดของกิจการ
(Free Cash Flow to Firm)
มูลค่าปั จจุบน
ั ของกระแสเงิน
สด (PV of FCFF)

(หน่วย: ล ้านบาท)
WV
มูลค่าปั จจุบน
ั ของกระแสเงินสด ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2564 (PV of FCFF)
มูลค่าปั จจุบน
ั ของกระแสเงินสดหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (PV of Terminal Value)
รวมมูลค่าปั จจุบน
ั ของกระแสเงินสด (Total PV of FCFF)
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2564
ิ ทีม
หัก: หนีส
้ น
่ ภ
ี าระดอกเบีย
้ ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2564

กรณีฐำน (Base Case)
1,127.14
1,127.14
0.581/
(609.94)1/

มูลค่ำปัจจุบ ันของกระแสเงินสด – สุทธิ

517.78

มูลค่ำกิจกำรในส ัดส่วนร้อยละ 40

207.11

จานวนหุ ้นทีช
่ าระแล ้วทัง้ หมด (หุ ้น) ณ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2564
มูลค่ำปัจจุบ ันสุทธิของกระแสเงินสด (บำทต่อหุน
้ )

4,500,0002/
115.06

หมายเหตุ:
1/ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 0.58 ล ้านบาท และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จานวน 10.03 ล ้านบาท เงินกู ้ยืมระยะยาวจาก
ิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
สถาบันการเงิน จานวน 205.57 ล ้านบาท เงินกู ้ยืมจากบุคคลทีเ่ กีย
่ วโยงกัน จานวน 370.31 ล ้านบาท และหนีส
้ น
้ สุดวันที่ 30 มิถน
จานวน 24.03 ล ้านบาท จากงบการเงินภายในของ WV สาหรับงวดสิน
ุ ายน 2564
2/ มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 64/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

จากการประเมินมูลค่าหุ ้นโดยวิธน
ี ี้ จะได ้มูลค่าหุ ้นของ WV เท่ากับ 115.06 บาทต่อหุ ้น มูลค่ากิจการ (Firm
Equity Value) เท่ากับ 517.78 ล ้านบาท และมูลค่ากิจการในสัดส่วนร ้อยละ 40 เท่ากับ 207.11 ล ้านบาท
กำรวิเครำะห์ควำมไวของกระแสเงินสด (Sensitivity Analysis)
ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระยังได ้ทาการการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของกระแสเงินสดของ
WV ด ้วยการปรับตัวแปรทีส
่ าคัญดังต่อไปนี้
(1) ปรับรายได ้เฉลีย
่ ต่อห ้องทีม
่ ท
ี งั ้ หมด (Revenue Per Available Room: RevPAR) เพิม
่ ขึน
้ /ลดลงร ้อยละ
2.50 ของกรณีฐาน
(2) ปรับอัตราส่วนลด (WACC) เพิม
่ ขึน
้ /ลดลงร ้อยละ 2.50 จากกรณีฐาน
สรุปผลการวิเคราะห์ความไวของกระแสเงินสด ได ้ดังนี้
(หน่วย: ล ้านบาท)
มูลค่ำกิจกำร WV

อ ัตรำส่วนลด (% 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: ล ้านบาท)

มูลค่ำกิจกำร WV ในส ัดส่วน 40%

อ ัตรำส่วนลด (% 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: บาทต่อหุ ้น)

มูลค่ำหุน
้ WV

อ ัตรำส่วนลด (% 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

จากผลการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลีย
่ นแปลงข ้างต ้น มูลค่ำหุน
้ WV อยูใ่ นช่วง 100.17 – 130.48
ั วนร้อยละ
บำท/หุน
้ และมูลค่ำกิจกำร WV อยูใ่ นช่วง 450.75 – 587.18 ล้ำนบำท และมูลค่ำกิจกำรในสดส่
40 เท่ำก ับ 180.30 – 234.87 ล้ำนบำท
วิธม
ี ล
ู ค่าปั จจุบน
ั สุทธิของกระแสเงินสด

จะวิเคราะห์ผลของการดาเนินการในอดีต

ตลอดจนสะท ้อนถึง

ความสามารถในการสร ้างกระแสเงินสด และผลการดาเนินการในอนาคตของ WV ทัง้ นี้ วิธม
ี ล
ู ค่าปั จจุบน
ั สุทธิของ
กระแสเงินสดเป็ นการคานวณกระแสเงินสดในอนาคตจากประมาณการทางการเงิน ซึง่ ตัง้ อยูบ
่ นสมมติฐานต่างๆ ที่
ได ้รับจาก WV และกาหนดขึน
้ มาภายใต ้ภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ปัจจุบน
ั การเปลีย
่ นแปลงใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ใน
อนาคต อันมีผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าวข ้างต ้นอย่างมีนัยสาคัญ อาจส่งผลให ้ผลประกอบการในอนาคตของ
WV ไม่เป็ นไปตามทีค
่ าดการณ์ หรือทาให ้ตัวแปรต่างๆ ทีใ่ ช ้ในการประเมินมูลค่าเปลีย
่ นแปลงไป ดังนัน
้ มูลค่าหุ ้นที่
ประเมินได ้ตามวิธน
ี ี้ก็จะเปลีย
่ นแปลงไปด ้วยเช่นกัน

บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

หน ้าที่ 65/68

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

6. สรุปควำมเห็นของทีป
่ รึกษำทำงกำรเงินอิสระเกีย
่ วก ับรำคำหุน
้ ของ WV และกำรโอนสิทธิเรียกร้องใน
หนีเ้ งินให้กย
ู้ ม
ื
ตารางสรุปเปรียบเทียบมูลค่าหุ ้น (Firm Equity Value) ของ WV ตามการประเมินมูลค่าด ้วยวิธต
ี า่ งๆ บวก
ด ้วยหนีเ้ งินให ้กู ้ยืม จะเท่ากับมูลค่าสินทรัพย์ทจ
ี่ ะจาหน่ายไปในครัง้ นี้ สรุปได ้ดังนี้
(หน่วย: ล ้านบาท)
WV

มูลค่ำกิจกำร WV

มูลค่ำกิจกำร WV ใน

หนีเ้ งินให้กย
ู้ ม
ื 2/

รวมมูลค่ำหุน
้ สำม ัญของ

ส ัดส่วนร้อยละ 401/

WV และหนีเ้ งินให้กย
ู้ ม
ื

(1)

(2) = (1) * 40%

(3)

(2) + (3)

วิธม
ี ล
ู ค่าหุ ้นตามบัญชี

101.71

40.68

142.60

183.29

วิธม
ี ล
ู ค่าตามบัญชีทป
ี่ รับปรุงแล ้ว

554.53

221.81

142.60

364.42

n.a.

n.a.

142.60

n.a.

146.35 – 170.40

58.54 – 68.16

142.60

201.15 – 210.76

n.a.

n.a.

142.60

n.a.

450.75 – 587.18

180.30 – 234.87

142.60

322.90 – 377.48

วิธม
ี ล
ู ค่าหุ ้นตามราคาตลาด
วิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
วิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ ้น
วิธม
ี ล
ู ค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด

หมายเหตุ: 1/ บริษัทฯ จะขายหุ ้นสามัญของ WV จานวน 1,800,000 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 40 ของจานวนหุ ้นทัง้ หมดของ WV
2/ ในการทารายการครัง้ นี้ บริษัทฯ จะโอนสิทธิเรียกร ้องในเงินให ้กู ้ยืมที่ WV มีอยูต
่ อ
่ บริษัทฯ โดยมีมล
ู ค่ารวม 138.45 ล ้านบาท และ
้ 142.60 ล ้านบาท
ดอกเบีย
้ ค ้างจ่าย จานวน 4.15 ล ้านบาท (คานวณจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564) รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน

ตารางเปรียบเทียบมูลค่ารวมสินทรัพย์ทจ
ี่ ะจาหน่ายไปในครัง้ นี้ (ประกอบด ้วย หุ ้นสามัญของ WV ใน
้ ขายสินทรัพย์ในครัง้ นี้
สัดส่วนร ้อยละ 40 และเงินให ้กู ้ยืมแก่ WV พร ้อมดอกเบีย
้ ค ้างรับ) เปรียบเทียบกับราคาซือ
WV

รวมมูลค่ำหุน
้ สำม ัญ

รำคำขำยหุน
้ สำม ัญ

รำคำขำยสูงกว่ำ (ตำ่ กว่ำ)

ของ WV และ

ของ WV และ

มูลค่ำรวมหุน
้ สำม ัญของ WV

หนีเ้ งินให้กย
ู้ ม
ื

หนีเ้ งินให้กย
ู้ ม
ื 1/

และหนีเ้ งินให้กย
ู้ ม
ื

(ล้ำนบำท)

(ล้ำนบำท)

(ล้ำนบำท)

(ร้อยละ)

(1)

(2)

(3) = (2) - (1)

(3) / (2)

วิธม
ี ล
ู ค่าหุ ้นตามบัญชี

183.29

575.00

391.71

68.12

วิธม
ี ล
ู ค่าตามบัญชีทป
ี่ รับปรุงแล ้ว

364.42

575.00

210.58

36.62

วิธม
ี ล
ู ค่าหุ ้นตามราคาตลาด
วิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี

n.a.

575.00

n.a.

n.a.

201.15 – 210.76

575.00

364.24 – 373.85

63.35 – 65.02

n.a.

575.00

322.90 – 377.48

575.00

วิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ ้น
วิธม
ี ล
ู ค่าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด

n.a.
197.52 – 252.10

34.35 – 43.84

หมายเหตุ: 1/ บริษัทฯ จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ สาหรับ (ก) หุ ้นสามัญใน WV จานวน 1.80 ล ้านหุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 40 ของจานวนจดทะเบียน
และชาระแล ้วของ WV และ (ข) สิทธิเรียกร ้องในหนีเ้ งินกู ้ของ WV รวมมูลค่าสิง่ ตอบแทน 575.00 ล ้านบาท

จากตารางสรุปข ้างต ้น จะเห็นได ้ว่ามูลค่ารวมกิจการของ WV ทีป
่ ระเมินได ้โดยใช ้วิธก
ี ารต่างๆ จะอยูร่ ะหว่าง
101.71 – 587.18 ล ้านบาท (สัดส่วนร ้อยละ 100) หรือมูลค่าหุ ้นสามัญของ WV ในสัดส่วนร ้อยละ 40 เท่ากับ 40.68
– 234.87 ล ้านบาท และมูลค่าสินทรัพย์ทจ
ี่ ะจาหน่ายไปในครัง้ นี้ อยูใ่ นช่วง 183.29 – 377.48 ล ้านบาท
วิธม
ี ล
ู ค่าหุ ้นตามบัญชีเป็ นวิธท
ี ส
ี่ ะท ้อนถึงผลประกอบการ และฐานะของบริษัท ณ เวลาใดเวลาหนึง่ โดย
พิจารณาจากผลการดาเนินงานในอดีต แต่วธิ น
ี ไี้ ม่ได ้คานึงถึงมูลค่าสินทรัพย์ทแ
ี่ ท ้จริง และความสามารถในการทา
กาไรของ WV ในอนาคต ตลอดจนแนวโน ้มภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม ดังนัน
้ วิธน
ี จ
ี้ งึ ไม่สะท ้อนถึงมูล
ค่าทีแ
่ ท ้จริงของหุ ้นของ WV
ส่วนวิธม
ี ูลค่าตามบัญชีทป
ี่ รับปรุงแล ้ว

เป็ นวิธท
ี ม
ี่ ก
ี ารปรับปรุงรายการต่างๆ

ให ้สะท ้อนถึงมูลค่าตลาดของ

สินทรัพย์ ณ ปั จจุบน
ั มากกว่าวิธม
ี ูลค่าหุ ้นตามบัญชี ซึง่ วิธม
ี ล
ู ค่าตามบัญชีทป
ี่ รับปรุงแล ้วสามารถสะท ้อนถึงราคา
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ิ รายการขาดทุนทีส
ตลาดของทรัพย์สน
่ ามารถนามาลดภาษี ได ้ในอนาคต (Tax Saving from Losses Carried
ิ ให ้สะท ้อน
Forward) และเหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน ในกรณีนี้ มีการปรับปรุงราคาตลาดของทรัพย์สน
ิ โดยใช ้วิธก
ราคาตลาดของทรัพย์สน
ี ารประเมินโดยวิธค
ี ด
ิ จากรายได ้

ซึง่ คานึงถึงความสามารถในการทากาไรใน

อนาคตของสินทรัพย์แล ้ว และใกล ้เคียงกับมูลค่าพืน
้ ฐานของสินทรัพย์ทป
ี่ ระเมินโดยวิธต
ี ้นทุน
วิธม
ี ล
ู ค่าหุ ้นตามราคาตลาด ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ ้นสามัญของ WV โดยวิธ ี
้ ขาย
มูลค่าหุ ้นตามราคาตลาดได ้ เนื่องจาก WV ไม่ได ้เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดรองซือ
หลักทรัพย์ใดๆ จึงไม่มรี าคาตลาดอ ้างอิง
วิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ใช ้มูลค่าตามบัญชีซงึ่ เป็ นข ้อมูลในอดีตของ WV มาเปรียบเทียบกับ
อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมวดการท่องเทีย
่ วและสันทนาการ

จานวน 12 บริษัท ซึง่ ดาเนินธุรกิจโรงแรม และหมวดอาหารและเครือ
่ งดืม
่ จานวน 1 บริษัท ซึง่ มีรายได ้หลักจากธุรกิจ
โรงแรม เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัททีน
่ ามาเปรียบเทียบมีขนาดใหญ่กว่า WV มาก มีเพียง 2 บริษัท
ทีม
่ ข
ี นาดสินทรัพย์ใกล ้เคียงกันกับ WV ได ้แก่ บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จากัด (มหาชน) (MANRIN) และบริษัท
โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (ROH) อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบกับ 2 บริษัทอาจไม่เพียง
พอทีจ
่ ะสะท ้อนภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมของธุรกิจโรงแรม

จึงทาให ้การใช ้อัตราส่วนอ ้างอิงของกลุม
่ บริษัททีน
่ ามา

เปรียบเทียบมาใช ้ในการประเมินมูลค่าหุ ้นของ WV ในครัง้ นี้ อาจไม่สามารถนามาเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดมูลค่าหุ ้น
ทีเ่ หมาะสมได ้

ประกอบกับมูลค่าตามบัญชีเป็ นผลการดาเนินงานในอดีต

ไม่ได ้สะท ้อนถึงความสามารถในการทา

กาไรของ WV ในอนาคต ดังนั น
้ การประเมินมูลค่าหุ ้นด ้วยวิธน
ี อ
ี้ าจไม่สะท ้อนถึงมูลค่าทีเ่ หมาะสมของ WV
้ สุดวันที่ 30 มิถน
วิธอ
ี ต
ั ราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ ้น ใช ้กาไรต่อหุ ้น 12 เดือนย ้อนหลังสิน
ุ ายน 2564 ซึง่ เป็ น
ข ้อมูลในอดีตของ WV มาเปรียบเทียบกับอัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
หมวดการท่องเทีย
่ วและสันทนาการ จานวน 12 บริษัท ซึง่ ดาเนินธุรกิจโรงแรม และหมวดอาหารและเครือ
่ งดืม
่
จานวน 1 บริษัท ซึง่ มีรายได ้หลักจากธุรกิจโรงแรม เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ
ไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ ้น WV ด ้วยวิธน
ี ไี้ ด ้ เนือ
่ งจาก WV มีผลขาดทุนจากการดาเนินงานในช่วง 12 เดือนย ้อนหลัง
วิธม
ี ล
ู ค่าปั จจุบน
ั สุทธิของกระแสเงินสด

จะวิเคราะห์ผลของการดาเนินการในอดีต

ตลอดจนสะท ้อนถึง

ความสามารถในการสร ้างกระแสเงินสด และผลการดาเนินการในอนาคตของ WV ทัง้ นี้ วิธม
ี ล
ู ค่าปั จจุบน
ั สุทธิของ
กระแสเงินสดเป็ นการคานวณกระแสเงินสดในอนาคตจากประมาณการทางการเงิน ซึง่ ตัง้ อยูบ
่ นสมมติฐานต่างๆ ที่
ได ้รับจาก WV และกาหนดขึน
้ มาภายใต ้ภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ปัจจุบน
ั การเปลีย
่ นแปลงใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ ใน
อนาคต อันมีผลกระทบต่อสมมติฐานดังกล่าวข ้างต ้นอย่างมีนัยสาคัญ อาจส่งผลให ้ผลประกอบการในอนาคตของ
WV ไม่เป็ นไปตามทีค
่ าดการณ์ หรือทาให ้ตัวแปรต่างๆ ทีใ่ ช ้ในการประเมินมูลค่าเปลีย
่ นแปลงไป ดังนัน
้ มูลค่าหุ ้นที่
ประเมินได ้ตามวิธน
ี ี้ก็จะเปลีย
่ นแปลงไปด ้วยเช่นกัน
ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธท
ี เี่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ ในการประเมินมูลค่าหุ ้น WV คือ วิธม
ี ล
ู ค่าตาม
บัญชีทป
ี่ รับปรุงแล ้ว และวิธม
ี ูลค่าปั จจุบน
ั สุทธิของกระแสเงินสด เนือ
่ งจากวิธม
ี ล
ู ค่าตามบัญชีทป
ี่ รับปรุงแล ้วสามารถ
สะท ้อนมูลค่าพืน
้ ฐานของ WV ขณะทีว่ ธิ ม
ี ล
ู ค่าปั จจุบน
ั สุทธิของกระแสเงินสดสะท ้อนถึงความสามารถในการทากาไร
ในอนาคตของ WV โดยมูลค่ายุตธิ รรม (Fair Value) ของสินทรัพย์ทจ
ี่ ะจาหน่ายไปในครัง้ นีเ้ ท่ากับ 322.90 – 377.48
ล ้านบาท (มูลค่าหุ ้น WV ในสัดส่วนร ้อยละ 40 และหนีเ้ งินให ้กู ้ยืม) ซึง่ ตา่ กว่าราคาขายสินทรัพย์จานวน 197.52 –
252.10 ล ้านบาท หรือตา่ กว่าร ้อยละ 34.35 – 43.84 ของราคาขายสินทรัพย์
ด ังนน
ั้ รำคำขำยหุน
้ สำม ัญของ WV และหนีเ้ งินให้กย
ู้ ม
ื ทีร่ ำคำรวม 575.00 ล้ำนบำท เป็นรำคำที่
เหมำะสม เนือ
่ งจำกสูงกว่ำมูลค่ำยุตธ
ิ รรมของมูลค่ำหุน
้ WV และหนีเ้ งินให้กย
ู้ ม
ื
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ส่วนที่ 4: สรุปควำมเห็นของทีป
่ รึกษำทำงกำรเงินอิสระ เกีย
่ วก ับรำยกำรจำหน่ำยไปสินทร ัพย์

โปรดดูสรุปความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระใน “บทสรุปผูบ
้ ริหำร (Executive Summary)”
หน ้าที่ 8 ของรายงานฉบับนี้
อย่างไรก็ตาม ผู ้ถือหุ ้นควรจะศึกษาข ้อมูลในเอกสารต่างๆ ทีแ
่ นบมากับหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นในครัง้ นี้
เพือ
่ ใช ้ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจสาหรับการลงมติ ซึง่ การพิจารณาอนุมัตริ ายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
ดังกล่าว ขึน
้ อยู่กบ
ั ดุลยพินจ
ิ และการตัดสินใจของผู ้ถือหุ ้นเป็ นสาคัญ
ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่าได ้พิจารณาให ้ความเห็นกรณีข ้างต ้นด ้วยความรอบคอบตามมาตราฐานวิชาชีพ

โดย

คานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นเป็ นสาคัญ

ขอแสดงความนับถือ
ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ
บริษัท แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

(นายพัชร เนตรสุวรรณ)
กรรมการบริหาร

(นายพัชร เนตรสุวรรณ)
ผู ้ควบคุมการปฏิบต
ั งิ าน
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เอกสารแนบ 1
ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงานของ
บริษ ัท เว็ ลธ์ เวนเจอร์ส จาก ัด
้ งต้น
1. ข้อมูลเบือ
่ บริษัท
ชือ

:

บริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จากัด (“WV”)
Wealth Ventures Co., Ltd.

ธุรกิจหลัก

:

ทีต
่ งั ้ สานั กงานใหญ่ :

ธุรกิจโรงแรม
1599 ถนนเพชรบุรต
ี ด
ั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ทุนจดทะเบียน

: 450,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 4,500,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท

ทุนทีช
่ าระแล ้ว

:

450,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 4,500,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท

2. ล ักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประว ัติความเป็นมา
บริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จากัด (“WV”) จดทะเบียนจัดตัง้ เมือ
่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ในนามบริษัท แอล
ที เพ็นทาเคิล จากัด ด ้วยทุนจดทะเบียนเริม
่ ต ้น 1 ล ้านบาท โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทและ
ห ้องชุด โดยได ้เข ้าทาสัญญาเช่าทีด
่ น
ิ กับการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยมีระยะเวลาเช่า 28 ปี เพือ
่ ก่อสร ้างโรงแรม
่ “โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน” ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 อายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือ 23 ปี 4 เดือน
ภายใต ้ชือ
่ บริษัท 2 ครัง้ โดยในปี 2554 ได ้เปลีย
่ บริษัทเป็ น บริษัท อูเบอะ จากัด และในปี
WV มีการเปลีย
่ นชือ
่ นชือ
่ บริษัทเป็ นบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จากัด และมีการเพิม
2556 ได ้เปลีย
่ นชือ
่ ทุนจดทะเบียน 3 ครัง้ ดังนี้ ครัง้ ที่ 1 เพิม
่
ทุนจดทะเบียนและชาระแล ้วเป็ น 10 ล ้านบาทในปี 2553 ครัง้ ที่ 2 เพิม
่ ทุนจดทะเบียนและชาระแล ้วเป็ น 350 ล ้าน
บาทในปี 2556 และครัง้ ที่ 3 เพิม
่ ทุนจดทะเบียนและชาระแล ้วเป็ น 450 ล ้านบาทในปี 2558
WV ได ้รับใบอนุญาตสาหรับการดาเนินการประกอบกิจการโรงแรม เลขที่ 35/2560 (แบบ ร.ร. 2) เมือ
่ วันที่
้ สุดวันที่ 6 เมษายน 2565 โดยระบุชอ
ื่ โรงแรมภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
7 เมษายน 2560 เป็ นระยะเวลา 5 ปี สิน
คือ “โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน” และ “Mercure Bangkok Makkasan Hotel” และ WV ได ้รับบัตรส่งเสริม
การลงทุน (BOI Certificate) เลขที่ 1449/2557 จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมือ
่ วันที่ 11
เมษายน 2557 โดยเริม
่ ก่อสร ้างเมือ
่ ปี 2554 และเปิ ดให ้บริการตัง้ แต่วน
ั ที่ 30 เมษายน 2560 เป็ นต ้นมา
บริษัทฯ ได ้เข ้าลงทุนในหุ ้นสามัญของ WV เมือ
่ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 จานวน 1,800,000 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว ้หุ ้นละ 100 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล ้วของ WV
ั
2.2 รายละเอียดของโรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ ม ักกะสน
้ ตัง้ อยูใ่ นทาเลในใจ
โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน เป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว อาคารขนาด 25 ชัน
กลางกรุงเทพ สามารถเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้ าแอร์พอร์ตลิงก์ และรถไฟฟ้ าใต ้ติน MRT สถานีเพชรบุรี ได ้
สะดวก มีพน
ื้ ทีใ่ ช ้สอยรวมประมาณ 17,293 ตารางเมตร โดยมีห ้องพักให ้บริการทัง้ หมด 180 ห ้อง ประกอบด ้วย ห ้อง
สุพเี รีย 158 ห ้อง ห ้องเอ็กเซกคิวทีฟ 18 ห ้อง และห ้องเอ็กเซกคิวทีฟสวีทอีก 4 ห ้อง และมีห ้องประชุมจานวน 3
ห ้อง สาหรับรองรับการประชุมทางธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ประกอบด ้วย ห ้องประชุมขนาด 50 ตารางเมตร จานวน 2
ห ้อง และขนาด 155 ตารางเมตร จานวน 1 ห ้อง

เอกสารแนบ 1 หน ้าที่ 1

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

่ (The Station) ซึง่ เปิ ดให ้บริการตลอด
นอกจากนี้ โรงแรมยังมีห ้องอาหาร 3 แห่ง ได ้แก่ (1) เดอะ สเตชัน
วัน (2) เอ็ม ไวน์ เลาจน์ (M Wine Lounge) ซึง่ มีไวน์ ค็อกเทล และอาหารให ้เลือกมากมาย และ (3) เดอะ พูล บาร์
(The Pool Bar) ทีอ
่ ยู่ทา่ มกลางสวนทีเ่ ขียวชอุม
่ และทิวทัศน์ของใจกลางเมืองกรุงเทพ
ทัง้ นี้ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน ให ้บริการภายใต ้มาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety
& Health Administration) และบริหารจัดการโดย บริษัท AAPC (Thailand) Limited ซึง่ เป็ นเครือข่ายของกลุม
่
้ นาในระดับสากลกว่า 35 แบรนด์ รวมทัง้ แบรนด์เมอร์เคียว (Mercure) ด ้วย
Accor ทีบ
่ ริหารงานโรงแรมชัน
3. คณะกรรมการบริษ ัท
่ คณะกรรมการบริษัทของ WV ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 จานวน 5 คน ดังนี้
รายชือ
่
รายชือ

ตาแหน่ง

1.

นายชัยรัตน์ ขวัญปั ญญา

กรรมการ

2.

นายโรบิน แบเลเว็ลด์

กรรมการ

3.

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์

กรรมการ

4.

นายกฤษฎา พฤติภัทร

กรรมการ

5.

นายกุศล สังขนันท์

กรรมการ

ทีม
่ า: หนังสือรับรองของ WV
หมายเหตุ: กรรมการผู ้มีอานาจลงนามได ้แก่ นายชัยรัตน์ ขวัญปั ญญา นายโรบิน แบเลเว็ลด์ หรือ นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ กรรมการสองคนลง
่ และประทับตราสาคัญของบริษัท หรือ นายกฤษฎา พฤติภท
่ ร่วมกับ นายชัยรัตน์ ขวัญปัญญา
ลายมือชือ
ั ร หรือ นายกุศล สังขนันท์ ลงลายมือชือ
นายโรบิน แบเลเว็ลด์ หรือ นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษัท
กรรมการลาดับที่ 1, 2 และ 3 เป็ นกรรมการตัวแทนจากผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ ก. ส่วนกรรมการลาดับที่ 4 และ 5 เป็ นกรรมการตัวแทนจากบริษัทฯ

4. โครงสร้างผูถ
้ อ
ื หุน
้
ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 WV มีทน
ุ จดทะเบียนและทุนทีอ
่ อกและชาระแล ้ว 450,000,000 บาท แบ่งเป็ น
หุ ้นสามัญ 4,500,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท โดยมีรายละเอียดผู ้ถือหุ ้น ดังนี้
่ ผูถ
รายชือ
้ อ
ื หุน
้

จานวนหุน
้

ส ัดส่วนการถือหุน
้ (ร้อยละ)

1.

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

(ผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ ข.)

1,800,000

40.00

2.

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์

(ผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ ก.)

1,556,330

34.58

3

นายธเนศ พานิชชีวะ

(ผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ ก.)

700,000

15.56

4.

นายสุเทพ ศริอน
ิ ทราวานิช

(ผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ ก.)

443,670

9.86

4,500,000

100.00

รวม
่ ผู ้ถือหุ ้นของ WV (บอจ. 5)
ทีม
่ า: บัญชีรายชือ

5. สรุปข้อมูลทางการเงิน


้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 มีรายละเอียด
งบแสดงฐานะการเงินของ WV สาหรับปี สิน

ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

(หน่วย: ล้านบาท)

ตรวจสอบแล้ว1/

ตรวจสอบแล้ว1/

ตรวจสอบแล้ว1/

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

35.84

18.62

1.03

เงินฝากธนาคารทีม
่ ข
ี ้อจากัดในการใช ้

11.13

10.09

8.98

ลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีอ
้ น
ื่

2.60

1.73

1.13

สินค ้าคงเหลือ

1.71

1.81

0.54

50.33

44.93

43.11

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่

เอกสารแนบ 1 หน ้าที่ 2

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

(หน่วย: ล้านบาท)

ตรวจสอบแล้ว1/

ตรวจสอบแล้ว1/

ตรวจสอบแล้ว1/

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

101.61

77.18

54.79

775.90

732.10

691.16

สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตน – สุทธิ

8.48

8.03

7.25

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
่

1.59

1.57

1.57

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

785.97

741.70

699.98

887.58

818.88

754.78

9.99

9.65

9.99

26.51

8.60

-

6.66

6.41

5.66

-

3.83

-

19.22

17.05

25.73

62.38

45.54

41.38

เงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

197.84

191.53

211.53

เงินกู ้ยืมจากบุคคลเกีย
่ วข ้อง

355.13

346.13

349.44

รวมสินทร ัพย์
ิ หมุนเวียน
หนีส
้ น
เงินกู ้เบิกเกินบัญชี
เงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ
่ งึ กาหนดชาระในหนึง่ ปี
เจ ้าหนีก
้ ารค ้าและเจ ้าหนีอ
้ น
ื่
เช็คจ่ายล่วงหน ้า
ิ หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่
ิ หมุนเวียน
รวมหนีส
้ น
ิ ไม่หมุนเวียน
หนีส
้ น

ิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส
้ น
ิ
้ น
รวมหนีส

552.97

537.66

560.97

615.35

583.20

602.35

450.00

450.00

450.00

450.00

450.00

450.00

ส่วนของผู ้ถือหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
(4,500,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท)
ทุนทีอ
่ อกและชาระแล ้ว
(4,500,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท)
กาไร (ขาดทุน) สะสม

(177.77)

(214.32)

(297.57)

รวมส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้

272.23

235.68

152.43

ิ และส่วนของผูถ
้ น
รวมหนีส
้ อ
ื หุน
้

887.58

818.88

754.78



้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี 2561

(หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2562

ตรวจสอบแล้ว

รายได ้ค่าบริการ

1/

ตรวจสอบแล้ว

ปี 2563
1/

ย ังไม่ตรวจสอบ2/

130.77

135.15

23.77

0.53

0.15

0.51

รวมรายได้

131.30

135.30

24.28

ต ้นทุนการบริการ

(88.30)

(87.18)

(52.62)

(9.95)

(11.42)

(3.01)

(58.98)

(58.91)

(29.14)

(157.23)

(157.51)

(84.77)

(25.93)

(22.21)

(60.49)

(14.23)

(14.34)

(23.19)

(40.16)

(36.55)

(83.68)

-

-

-

(40.16)

(36.55)

(83.68)

รายได ้อืน
่

ค่าใช ้จ่ายในการขาย
ค่าใช ้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จา
่ ย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต ้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ค่าใช ้จ่ายภาษีเงินได ้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสาหร ับปี

เอกสารแนบ 1 หน ้าที่ 3

่ จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิรค
์ คอร์ปอเรชัน

ความเห็นของทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ

้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 ตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต นางสาวศุภร จุฑาประทีป ซึง่
หมายเหตุ: 1/ งบการเงิน สาหรับปี สิน
เป็ นผู ้สอบบัญชีทไี่ ม่ได ้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

วิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของ WV
ผลการดาเนินงาน
รายได ้
รายได ้ของ WV ประกอบด ้วย รายได ้ค่าบริการซึง่ เป็ นรายได ้จากการให ้บริการโรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ
มักกะสัน และรายได ้อืน
่ ได ้แก่ รายได ้ค่าเช่า ดอกเบีย
้ รับ ฯลฯ
ปี 2561 WV มีรายได ้รวม 131.30 ล ้านบาท ประกอบด ้วย รายได ้จากการบริการ 130.77 ล ้านบาท และ
รายได ้อืน
่ 0.53 ล ้านบาท โดยรายได ้จากการบริการเพิม
่ ขึน
้ จากปี 2560 คิดเป็ นร ้อยละ 59.51 เนือ
่ งจากรายได ้ของ
ปี 2561 เป็ นการรับรู ้รายได ้จากการให ้บริการเต็มปี โดยมีอัตราการเข ้าพักเฉลีย
่ เท่ากับร ้อยละ 81.75 ในขณะทีป
่ ี
2560 เป็ นปี แรกของการเปิ ดให ้บริการซึง่ รับรู ้รายได ้จากการให ้บริการเพียง 8 เดือน ซึง่ มีอัตราการเข ้าพักเฉลีย
่ และ
ราคาห ้องพักเฉลีย
่ (Average Room Rate) ทีต
่ า่ กว่าปี 2561
ปี 2562 WV มีรายได ้รวม 135.30 ล ้านบาท ประกอบด ้วย รายได ้ค่าบริการ 135.15 ล ้านบาท และรายได ้
อืน
่ 0.15 ล ้านบาท รายได ้จากการบริการทีเ่ พิม
่ ขึน
้ มาจากการเพิม
่ ขึน
้ ของอัตราการเข ้าพักเฉลีย
่ จากร ้อยละ 81.75 ใน
ปี 2561 เป็ นร ้อยละ 83.44 ในปี 2562 ส่วนราคาห ้องพักเฉลีย
่ เพิม
่ ขึน
้ เล็กน ้อยประมาณร ้อยละ 0.52
ตัง้ แต่ต ้นปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให ้ภาครัฐออกมาตรการปิ ด
สถานทีต
่ า่ งๆ เช่น สถานศึกษา สถานบันเทิง และงดจัดกิจกรรมประชุม สัมมนา ปิ ดห ้างสรรพสินค ้าและตลาด รวมถึง
ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประกาศเคอร์ฟิว และห ้ามนั กท่องเทีย
่ วเดินทางเข ้าประเทศตัง้ แต่วน
ั ที่ 3 เมษายน 2563 เป็ น
ต ้นมา เพือ
่ ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 WV จึงปิ ดการให ้บริการโรงแรมเป็ นการชัว่ คราวตัง้ แต่เดือน
เมษายน 2563 ส่งผลให ้ WV มีรายได ้ค่าบริการจานวน 23.77 ล ้านบาท ซึง่ เกือบทัง้ หมดเป็ นรายได ้จากการเปิ ด
ให ้บริการโรงแรมในไตรมาส 1 ปี 2563 โดยรายได ้ค่าบริการลดลงจากปี 2562 จานวน 111.38 ล ้านบาท คิดเป็ น
ร ้อยละ 82.41 นอกจากนี้ WV มีรายได ้อืน
่ อีก 0.51 ล ้านบาท ส่งผลให ้มีรายได ้รวม 24.28 ล ้านบาท
ต ้นทุนการบริการ
ต ้นทุนการบริการในธุรกิจโรงแรมประกอบด ้วย

ค่าใช ้จ่ายพนักงานในส่วนของการให ้บริการ

ค่าไฟฟ้ า

ิ้ เปลืองของโรงแรมและต ้นทุนอืน
ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ค่าซักรีดและค่าวัสดุสน
่ ๆ
ในปี 2561 WV มีต ้นทุนการบริการจานวน 88.30 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 67.52 ของรายได ้ค่าบริการ โดย
เพิม
่ ขึน
้ จากปี 2560 จานวน 18.86 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 27.16
ในปี 2562 WV มีต ้นทุนการบริการจานวน 87.18 ล ้านบาท ค่อนข ้างคงทีเ่ มือ
่ เทียบกับปี 2561 ทีม
่ ต
ี ้นทุน
การบริการเท่ากับ 88.30 ล ้านบาท
สาหรับปี 2563 ต ้นทุนการบริการเท่ากับ 52.62 ล ้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 34.56 ล ้านบาท หรือ
ร ้อยละ

39.64

้
เป็ นผลจากนโยบายการควบคุมต ้นทุนการให ้บริการเพือ
่ ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ

ไวรัส COVID-19 ประกอบกับ WV เปิ ดให ้บริการอย่างเต็มรูปแบบถึงเดือนมีนาคม 2563 เท่านัน
้ และปิ ดการ
ให ้บริการโรงแรมเป็ นการชัว่ คราวตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 เป็ นต ้นมา จึงทาให ้ต ้นทุนบริการลดลง
ค่าใช ้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2561 WV มีคา่ ใช ้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 68.93 ล ้านบาทคิดเป็ นร ้อยละ 52.50 ของรายได ้
รวม โดยค่าใช ้จ่ายดังกล่าวลดลงร ้อยละ 19.24 จากปี 2560 เนือ
่ งจาก WV ไม่ต ้องบันทึกบัญชีหนีส
้ ญ
ู
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ในปี 2562 WV มีคา่ ใช ้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 70.33 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จากปี 2561 จานวน 1.40
ล ้านบาท หรือร ้อยละ 2 เป็ นผลมาจากการเพิม
่ ขึน
้ ของค่าใช ้จ่ายในการขายเป็ นสาคัญ
สาหรับปี 2563 WV มีคา่ ใช ้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 32.15 ล ้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน
38.18 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 54.30 จากการทีโ่ รงแรมปิ ดการให ้บริการชัว่ คราวตัง้ แต่เดือนเมษายนถึงธันวาคม จึง
มีนโยบายลดค่าใช ้จ่าย

โดยลดจานวนวันทางานต่อเดือนของพนักงานลงประมาณร ้อยละ

50

ทาให ้ค่าใช ้จ่าย

เงินเดือนพนักงานลดลงร ้อยละ 50 เช่นกัน ในขณะเดียวกันก็มพ
ี นักงานลาออกไปประมาณร ้อยละ 40 ของพนักงาน
ปกติ โดยที่ WV ไม่ได ้รับพนั กงานเพิม
่
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ในปี 2561 WV มีขาดทุนสุทธิจานวน (40.16) ล ้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร ้อยละ 52.92 เป็ นผลจากการ
เพิม
่ ขึน
้ ของรายได ้ค่าบริการ ในขณะทีค
่ า่ ใช ้จ่ายในการบริหารลดลง
สาหรับปี 2562 WV มีขาดทุนสุทธิเท่ากับ (36.55) ล ้านบาท คิดเป็ นอัตราขาดทุนสุทธิร ้อยละ (27.01) ตา่
กว่าปี 2561 ทีม
่ อ
ี ัตราขาดทุนสุทธิร ้อยละ (30.59) เนือ
่ งจากรายได ้จากการบริการของปี 2562 สูงกว่าปี 2561
ประมาณ 4.39 ล ้านบาท ในขณะทีค
่ า่ ใช ้จ่ายในการขายและบริหารเพิม
่ ขึน
้ 1.39 ล ้านบาท
สาหรับปี 2563 WV มีผลขาดทุนสุทธิจานวน (83.68) ล ้านบาท ขาดทุนมากกว่าปี 2562 ถึง 47.13 ล ้าน
บาท สาเหตุหลักมาจากการทีร่ ายได ้จากการบริการลดลงมาก เนือ
่ งจากโรงแรมปิ ดการให ้บริการชัว่ คราวตัง้ แต่ไตร
้ ไวรัส COVID-19 และต ้นทุนทางการเงินทีเ่ พิม
มาสที่ 2 ปี 2563 เป็ นต ้นมา จากการระบาดของเชือ
่ ขึน
้
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของ WV ลดลงอย่างต่อเนือ
่ ง โดยในปี 2562 สินทรัพย์รวมเท่ากับ 818.88 ล ้านบาท ลดลง
จากปี 2561 จานวน 68.70 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 7.74 และในปี 2563 สินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2562 จานวน
64.10 ล ้านบาท หรือลดลงร ้อยละ 7.83 เป็ น 754.78 ล ้านบาท โดยสินทรัพย์รายการหลักทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงอย่าง
มีนัยสาคัญ ได ้แก่ อาคารและอุปกรณ์ และเงินสด


ในปี 2562 อาคารและอุปกรณ์ลดลง 43.80 ล ้านบาท หรือลดลงร ้อยละ 5.65 จากปี กอ
่ น ส่วนในปี
2563 อาคารและอุปกรณ์ลดลง 40.94 ล ้านบาท หรือลดลงร ้อยละ 5.59 จากปี ก่อน เนือ
่ งจากมีการตัด
่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเสือ



ในปี 2562 - 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจานวน 17.22 ล ้านบาท และ 17.59 ล ้าน
บาท จากปี ก่อน ตามลาดับ ซึง่ ลดลงร ้อยละ 48.05 และ ร ้อยละ 94.47 จากปี กอ
่ น ตามลาดับ

ิ
หนีส
้ น
ิ รวมของ WV เท่ากับ 583.2 ล ้านบาท ลดลงจากปี 2561 เป็ นจานวน 32.15 ล ้านบาท
ในปี 2562 หนีส
้ น
เนือ
่ งจากการลดลงของเงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 24.22 ล ้านบาท จากการชาระคืนเงินกู ้ยืมตาม
ตารางการชาระหนี้
ิ รวมของ WV เท่ากับ 602.35 ล ้านบาท เพิม
ในปี 2563 หนี้สน
่ ขึน
้ จากปี 2562 จานวน 19.15 ล ้านบาท
ิ หมุนเวียนอืน
เนือ
่ งจากการเพิม
่ ขึน
้ ของเงินกู ้ยืมจากบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้อง หนี้สน
่ ในส่วนของดอกเบีย
้ ค ้างจ่าย และเงินกู ้
ยืมจากสถาบันการเงิน โดยระหว่างปี 2563 WV ได ้ชาระเงินกู ้ยืมสถาบันการเงินจานวน 8.60 ล ้านบาท และได ้รับ
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อนุมัตวิ งเงินกู ้ระยะยาวเพิม
่ จานวน 20.00 ล ้านบาท เพือ
่ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับเสริมสภาพคล่องจากผลกระทบ
่ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
จากการระบาดของเชือ
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น
ส่วนของผู ้ถือหุ ้นของ WV ลดลงอย่างต่อเนือ
่ งจาก 272.23 ล ้านบาท ในปี 2561 เป็ น 235.68 ล ้านบาท ใน
ปี 2562 และเป็ น 152.43 ล ้านบาท ในปี 2563 เนือ
่ งจาก WV มีผลการดาเนินขาดทุนตลอดระยะเวลา 3 ปี ทีผ
่ า่ นมา
้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปี 2563 ที่ WV ได ้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ
โรงแรมปิ ดให ้บริการห ้องพักตัง้ แต่ชว่ งไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ส่งผลให ้มีผลขาดทุนสะสมเพิม
่ ขึน
้
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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”
“WV”
The “Hotel”
The “Buyer”
“Preliminary MOU”

“Sale and Purchase Agreement”

"Original Share Sale and
Purchase Agreement"
"Completion Date"
“Outstanding Debts”
"Loan Agreement of WV"

“SRT” or “Lessor”
“CapAd” or “Independent Financial
Advisor” or “IFA”
“Independent Property Appraiser”
“SEC”
“SET”
“Notifications on Assets Acquisition
or Disposition”

“NTA”
“WACC”

Capital Advantage Co., Ltd

News Network Corporation Public Company Limited
Wealth Ventures Company Limited, an associated company of the Company
Mercure Bangkok Makkasan Hotel
Mr. Tassapon Bijleveld
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
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
the Share Sale and Purchase Agreement dated May 25, 2020 between the Company (as the
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
The date on which the purchase and sale of ordinary shares under the transaction are
carried out
Outstanding loans that WV owed to the Company, together with accrued interest.
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
The State Railway of Thailand
Capital Advantage Company Limited
Threetree Appraisal Co., Ltd.
The Securities and Exchange Commission
The Stock Exchange of Thailand
The Notification of the 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 (and its amendments)
Net Tangible Assets
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 paidup 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-toback 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
7

The Company has pledged all of its 1,800,000 shares in WV as collateral for loan of WV to a financial institution.
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-thanexpected 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. 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 nontax 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

Capital Advantage Co., Ltd

Page 9/53

Opinion of the Independent Financial Advisor

- TRANSLATION -

News Network Corporation PCL.

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:
WV

Firm Value of
WV

40% of Firm
Value1/

Outstanding
Debts2/

(1)

(2) = (1) * 40%

(3)

(Unit: Baht million)
Total value of WV
Shares and
Outstanding Debts
(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
(Baht million)

Selling Price of
WV Shares and
Outstanding
Debts1/
(Baht million)

Selling Price Higher (Lower)
than Value of WV Shares and
Outstanding Debts
(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
The Company has pledged all of its 1,800,000 shares in WV as collateral for loan of WV to a financial institution.

10
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
Buyer
Relationship
between Buyer and
Seller

:
:
:

News Network Corporation PCL. (the “Company” or “NEWS”)
Mr. Tassapon Bijleveld 1/
Mr. Tassapon Bijleveld holds 10,000,000 shares or 0.01% of the Company’s total issued and paidup 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
1. Sale Assets

Terms
(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
Total consideration in the amount of approximately Baht 575,000,000, comprising
Payment
(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
If the Company is in breach of the warranty (which is the general warranty agreed upon by the
Limitation of Liability
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 paidup 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 25storey 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
No. 1599 New Phetburi Road (adjacent to Kamphaeng Phet 7 Road), Makkasan Sub-district,
leasehold right of land
Ratchathewi District, Bangkok
and constructions
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
Land and constructions, which is a 25-storey hotel building (with roof-deck)
utilization condition
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
Wealth Ventures Co., Ltd. as per the following agreements between the State Railway of
of land and
Thailand and Wealth Ventures Co., Ltd.:
constructions
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
Mortgaged as collateral for long-term loan from the Government Savings Bank under a letter of
leasehold right of land
consent from the State Railway of Thailand dated December 8, 2015
and constructions
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
Threetree Appraisal Co., Ltd. appraised the property for public purpose, using the Income
leasehold right of land
Approach with discounted cash flow, at Baht 1,234,301,000 on September 21, 2021.
and constructions
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-2021-09-015TT-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
Calculation Formula
Transaction Size
Transaction Size
1. Net tangible asset criteria
= (Baht 151.61 million1/ * 40%) / Baht 779.73 million 2/
7.78%
(NTA)
2. Net profit criteria
Not applicable because WV generated operating losses
n.a.
3. Total value of consideration
= Baht 575.00 million 3/ / Baht 850.64 million 4/
67.60%
criteria
4. Total value of securities
Not applicable because there is no issuance of new securities
n.a.
criteria
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
78.78%
value of consideration criteria
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/covid19dashboard/).
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-thanexpected 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 nontax 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 backto-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
Issued and paid-up capital
Retained loss
Total shareholders’ equity
Total no. of paid-up shares as of June 30, 2021 (shares)
Book value per share (Baht/share)
Remark: 1/ Par value of Baht 100.00 per share.

(Unit: Baht million)
450.00
(348.29)
101.71
4,500,0001/
22.60

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 25storey 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 1 st 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.
Capital Advantage Co., Ltd.
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Summary of usable areas of the buildings are as follows:
No.
1
2
3
4

Details
Building areas
Drainage system areas
Reinforce concrete road areas
Fence areas

Area (sq.m.)
17,293.00
138.00
633.00
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:
1
2

Items
No. of room
Room revenues
 Average room rate3/
 Occupancy rate4/

3
4
5
6
7
8
9

Food and beverage revenues2/
Other department revenues2/
Rental fees
Cost of rooms2/
Cost of food and beverage2/
Cost of other departments2/
Operating and management expenses2/

Operating and management expenses
 Advertisement and sale promotion
 Replacement and improvement expenses
 Energy/utility costs
 Other expenses

10

Other expenses2/
 Base Management Fee
 Incentive Fee
 Reserve for future improvement
 Insurance premium
 Land and building tax based on the new Act.

11
12
13
14

Projection period
Terminal value
Discounted rate4/
Present value of cash flow

Capital Advantage Co., Ltd.

Amount
174 rooms1/
65% of total revenue2/
Year 2022: Baht 2,700 per room (From July 1, 2022)
Year 2023 – 2045: increase by 5% p.a.
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%
30% of total revenues
5% of total revenues
Rental fees based on the Land Lease Agreement with SRT
8% of room revenues
50% of food and beverage revenues
30% of other department revenues
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.
Approximately 2% of total revenues
Approximately 2% of total revenues
October 2021 – June 2022: Baht 0.50 million per month
July 2022 onwards: Approximately 6% of total revenues
October 2021 – June 2022: Baht 0.02 million per month
July 2022 onwards: Approximately 3% of total revenues
Approximately 2% – 2.5% of total revenues
Approximately 6% of operating revenue
Approximately 4% of total revenues
Approximately 0.2% of total revenues
Approximately 0.3% – 0.5% of the official assessed price of the land
and building
23 years and 4 months (October 1, 2021 – January 31, 2045)
0
8.00% p.a.
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

1

A 25-storey hotel building with
roof-deck
- Building areas
- Elevators
- Elevators for parking areas
- Drainage system
- Reinforce concrete road
- Fence
Total building and improvements

Usable
Area
(sq.m.)

17,293.00
3.00
2.00
138.00
633.00
180.50

Useful
Life
(years)

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Replacement Cost New1/2/
Unit Cost
Total
(Baht)
(Baht mn.)

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
1,047.12

Depreciat
ion
(%)

5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%

Net
Replacement
Cost
(Baht mn.)

985.70
5.70
1.90
0.13
0.90
0.43
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:
WV’s Assets

Book Value as of
June 30, 2021
(1)

Appraised Value as of
September 29, 20212/
(2)

(Unit: Baht million)
Gain (loss) from the
Asset Appraisal
(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
677.48
land
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
2016
2021
2017
2022
2018
2023
2019
2024
2020
2025
Total tax loss carried forward
Tax shield from tax loss carried forward1/
Remark: 1/ Corporate income tax rate of 20%.

Accumulated Tax Losses (Baht million)
29.45
58.28
37.72
35.46
83.57
244.48
48.90

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
Total shareholders’ equity as at June 30, 2021
Adjustments
Surplus (Discount) on asset revaluation
Tax shield from tax loss carried forward
Net adjusted shareholders’ equity
Number of paid-up shares as of June 30, 2021 (shares)
Adjusted book value per share (Baht/share)
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.

(Unit: Baht million)
101.71
452.822/
-3/
554.53
4,500,000.001/
123.23

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:
1.

Name
Asia Hotel PCL.

Symbol
ASIA

2.

Central Plaza Hotel PCL.

CENTEL

3.
4.

Dusit Thani PCL.
The Erawan Group PCL.

DUSIT
ERW

5.

Grande Asset Hotels and Property
PCL.

GRAND

6.

Laguna Resorts & Hotels PCL.

7.

The Mandarin Hotel PCL.

MANRIN

8.

Minor International PCL.

MINT

Capital Advantage Co., Ltd.

LRH

Type of business
Operate 2 groups of business, which are hotel and restaurant business
and real estate development business (rental of commercial area)
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
Hotel business and hotel management business
Invest and develop hotel properties strategically located to match
travelers' different demand with other businesses such as property
rental and building management
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.
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.
Operate hotel business to provide accommodation, food and drink,
catering, and other related services
Operate food and beverages business, hotel business and other
business relating to hotel business, including residential development,
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Symbol

OHTL PCL.

OHTL

10. Royal Orchid Hotel (Thailand)
PCL.
11. Shangri-la Hotel PCL.

ROH
SHANG

12. S Hotels and Resorts PCL.

SHR

13. Veranda Resort PCL.

VRANDA

News Network Corporation PCL.

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.
The Company and its subsidiaries operate hotel and restaurant
business.
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
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.
A holding company that engages in the management of hotels and
resorts and investments in international hotel companies.
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
Company

Market Cap as of
October 5, 2021

1. ASIA
2. CENTEL
3. DUSIT
4. ERW
5. GRAND
6. LRH
7. MANRIN
8. MINT
9. OHTL
10. ROH
11. SHANG
12. SHR
13. VRANDA
WV
Source: SETSMART

1,872.00
48,262.50
8,840.00
14,500.99
1,952.60
5,292.18
672.64
170,268.38
5,087.96
2,789.06
7,020.00
12,865.23
2,077.93
n.a.

Total Assets
as of June 30,
2021
9,433.05
47,682.47
23,480.26
23,603.71
13,662.92
22,465.21
844.10
362,628.36
6,436.18
792.86
7,795.24
37,165.42
4,908.64
750.80

Total Revenues of
the Previous 4
Quarters
808.41
11,775.16
2,735.21
1,700.66
704.51
2,287.67
58.02
57,356.03
722.93
89.60
312.21
2,062.51
1,637.02
1.29

(Unit: Baht million)
Net Profit (Loss)
of the Previous 4
Quarters
(141.22)
(3,472.62)
(849.97)
(2,251.20)
(1,155.50)
(901.91)
(76.06)
(23,814.05)
(569.15)
(208.27)
(1,145.74)
(2,677.31)
(71.50)
(92.08)

Summary of WV share valuation
WV

1. ASIA
2. CENTEL
3. DUSIT
4. ERW
5. GRAND
6. LRH
7. MANRIN
8. MINT
9. OHTL
10. ROH
11. SHANG
12. SHR
13. VRANDA
Median of 13 companies
Firm value of WV (Baht million)
Share value of WV
(Baht/share)
Source: SETSMART
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7
days
0.37
2.54
2.16
2.04
0.79
0.51
1.67
2.96
2.82
5.19
0.93
0.80
1.06
1.67
169.85
37.75

15
days
0.37
2.53
2.12
2.03
0.81
0.51
1.68
2.98
2.82
5.23
0.93
0.81
1.07
1.68
170.40
37.87

Historical Average of P/BV Ratio (times)
30
60
90
120
180
days
days
days
days
days
0.36
0.35
0.35
0.35
0.34
2.45
3.12
3.71
3.88
3.85
2.02
1.94
1.88
1.89
1.89
2.00
2.72
3.20
3.21
2.98
0.80
0.76
0.75
0.73
0.71
0.52
0.51
0.51
0.51
0.49
1.66
1.59
1.57
1.57
1.56
2.98
2.78
2.76
2.67
2.49
2.83
2.72
2.68
2.61
2.51
5.19
5.01
4.98
4.88
4.80
0.94
0.94
0.95
0.94
0.92
0.80
0.77
0.77
0.75
0.71
1.05
1.01
1.02
1.02
1.00
1.66
1.59
1.57
1.57
1.56
169.11
161.60
159.46
159.95
158.53
37.58
35.91
35.43
35.55
35.23

360
days
0.30
3.17
1.68
2.30
0.64
0.47
1.44
1.99
10.87
4.42
0.90
0.56
0.94
1.44
146.35
32.52
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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 recordbreaking 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 COVID19 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 worldclass 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,
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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
No. of available room
rooms
180
Service days
day
269
Occupancy rate
%
81.75%
Average room rate
Baht/night
1,549
% growth of ARR
%
16.33%
RevPAR2/
Baht/night
1,266

2019A
180
365
83.44%
1,557
0.50%
1,299

2020A
180
91
59.13%
1,494
-4.01%
884

2022F1/
180
184
60.00%
1,635
9.39%
981

2023F
180
365
70.00%
1,716
5.00%
1,201

2024F
180
365
80.00%
1,802
5.00%
1,442

2025F
180
365
85.00%
2,072
15.00%
1,762

2026F
180
365
85.00%
2,383
15.00%
2,026

2027F
180
365
85.00%
2,741
15.00%
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 Baht mn. 131.17
135.20
22.88
51.07
129.13
157.00
189.38
216.29
247.16
hotel business
% 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
No. of available room
rooms
180
Service days
day
365
Occupancy rate
%
85.00%
Average room rate
Baht/night
3,152
% growth of ARR
%
5.00%
RevPAR2/
Baht/night
2,679

2029F
180
365
85.00%
3,310
5.00%
2,813

2030F
180
365
85.00%
3,475
5.00%
2,954

2031F
180
365
85.00%
3,649
5.00%
3,101

2032F
180
365
85.00%
3,831
5.00%
3,257

2033F
180
365
85.00%
4,023
5.00%
3,419

2034F
180
365
85.00%
4,224
5.00%
3,590

2035F
180
365
85.00%
4,435
5.00%
3,770

2036F
180
365
85.00%
4,657
5.00%
3,958

Room revenue
F&B revenue3/
Other revenues
Service Charge
Total revenue from
hotel business
% growth of revenue

Baht mn.
Baht mn.
Baht mn.
Baht mn.
Baht mn.

176.02
77.22
3.89
25.46
282.59

184.82
81.08
4.08
26.73
296.72

194.06
85.14
4.29
28.07
311.55

203.77
89.39
4.50
29.47
327.13

213.95
93.86
4.73
30.94
343.49

224.65
98.56
4.96
32.49
360.66

235.88
103.48
5.21
34.11
378.69

247.68
108.66
5.47
35.82
397.63

260.06
114.09
5.75
37.61
417.51

%

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
No. of available room
rooms
180
Service days
day
365
Occupancy rate
%
85.00%
Average room rate
Baht/night
4,890
% growth of ARR
%
5.00%
RevPAR2/
Baht/night
4,156

2038F
180
365
85.00%
5,134
5.00%
4,364

2039F
180
365
85.00%
5,391
5.00%
4,582

2040F
180
365
85.00%
5,660
5.00%
4,811

2041F
180
365
85.00%
5,943
5.00%
5,052

2042F
180
365
85.00%
6,241
5.00%
5,305

2043F
180
365
85.00%
6,553
5.00%
5,570

2044F
180
365
85.00%
6,880
5.00%
5,848

2045F
180
30
85.00%
7,224
5.00%
6,141

Room revenue
F&B revenue3/
Other revenues
Service Charge
Total revenue from
hotel business
% growth of revenue

273.07
119.79
6.03
39.49
438.38

286.72
125.78
6.34
41.47
460.30

301.05
132.07
6.65
43.54
483.32

316.11
138.68
6.99
45.72
507.48

331.91
145.61
7.33
48.00
532.86

348.51
152.89
7.70
50.40
559.50

365.93
160.54
8.09
52.92
587.48

384.23
168.56
8.49
55.57
616.85

33.16
14.36
0.73
4.78
53.03

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

-91.40%

Baht mn.
Baht mn.
Baht mn.
Baht mn.
Baht mn.
%

 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.

Capital Advantage Co., Ltd.

Page 43/53

Opinion of the Independent Financial Advisor

- TRANSLATION -

News Network Corporation PCL.

 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 2018A1/ 2019A1/ 2020A1/
2022F
2023F
2024F
2025F
2026F
2027F
Hotel
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
12.29
12.15
2.05
4.60
11.63
14.14
17.06
19.48
22.26
to employee
Management fee
3.87
4.40
0.48
1.46
4.31
5.76
8.26
9.92
11.83
Total administrative
59.52
59.84
26.20
26.09
58.76
65.39
71.59
77.39
83.93
expenses - Hotel
% administrative expenses
45.37%
44.26% 114.54%
51.09%
45.50%
41.65%
37.80%
35.78%
33.96%
to revenue from services
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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expenses
Operating expenses
Service charge distributed
to employee
Management fee
Total administrative
expenses - Hotel
% administrative expenses
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2028F

Admin. Expenses Hotel
Marketing expenses
Payroll and related
expenses
Operating expenses
Service charge distributed
to employee
Management fee
Total administrative
expenses - Hotel
% administrative expenses
to revenue from services
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2031F
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2032F

2033F

2034F

(Unit: Baht million)
2035F
2036F

12.68
19.72

13.20
20.31

13.74
20.92

14.31
21.55

14.91
22.20

15.53
22.86

16.18
23.55

16.86
24.25

17.56
24.98

19.42
25.46

19.78
26.73

20.15
28.07

20.52
29.47

20.90
30.94

21.29
32.49

21.69
34.11

22.09
35.82

22.50
37.61

14.05
91.32

14.85
94.86

15.69
98.57

16.58
102.43

17.51
106.46

18.49
110.66

19.53
115.05

20.61
119.63

21.76
124.42

32.31%

31.97%

31.64%

31.31%

30.99%

30.68%

30.38%

30.09%

29.80%

2037F

2038F

2039F

2040F

2041F

2042F

2043F

(Unit: Baht million)
2044F
2045F

18.30
25.73

19.07
26.50

19.88
27.30

20.72
28.12

21.60
28.96

22.51
29.83

23.47
30.72

24.47
31.65

2.10
2.72

22.92
39.49

23.35
41.47

23.78
43.54

24.22
45.72

24.67
48.00

25.13
50.40

25.60
52.92

26.08
55.57

2.21
4.78

22.97
129.41

24.24
134.62

25.57
140.06

26.98
145.75

28.45
151.68

30.01
157.89

31.65
164.36

33.37
171.13

2.87
14.68

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
Kd
T
E
D

Cost of equity or required rate of return (Re)
Cost of debt or loan interest rate of WV
Corporate income tax
Total shareholders’ equity
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)

=

Beta (β)

=

Market risk (Rm)

=

Kd
D/E ratio

=
=

T

=

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
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
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
6.15% p.a., based on the current long-term loan interest rate of WV
6.00 times, which is equal to the interest-bearing debt to equity ratio of WV as of
June 30, 2021
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
(10.12)
(26.09)
(58.76)
(65.39)
(71.59)
(77.39)
(83.93)
(91.32)
(94.86)
management expenses2/
Operating profit before owner (10.12)
5.75
26.16
41.58
61.93
78.31
97.32
119.36
126.85
revenue and expenses
Other incomes - owner
0.01
0.05
0.12
0.14
0.17
0.20
0.22
0.26
0.27
Administrative expenses
(1.75)
(11.54)
(6.22)
(6.22)
(6.35)
(6.48)
(6.63)
(6.89)
(6.91)
– owner2/
EBITDA
(11.86)
(5.74)
20.06
35.51
55.76
72.02
90.91
112.72
120.21
Depreciation and
(20.54)
(39.66)
(32.97)
(33.23)
(33.57)
(33.97)
(23.00)
(20.58)
(20.61)
amortization expenses
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
(98.57)
(102.43)
(106.46)
(110.66)
(115.05)
(119.63)
(124.42)
(129.41)
management expenses2/
Operating profit before owner
134.76
143.09
151.89
161.16
170.94
181.25
192.11
203.57
revenue and expenses
Other incomes - owner
0.28
0.30
0.31
0.33
0.34
0.36
0.38
0.40
Administrative expenses
(7.07)
(7.24)
(7.41)
(7.71)
(7.76)
(7.95)
(8.15)
(8.37)
– owner2/
EBITDA
127.97
136.16
144.79
153.78
163.52
173.65
184.34
195.60
Depreciation and
(20.84)
(21.04)
(21.21)
(21.36)
(21.51)
(21.66)
(21.83)
(22.00)
amortization expenses
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
(134.62)
(140.06)
(145.75)
(151.68)
(157.89)
(164.36)
(171.13)
(14.68)
management expenses2/
Operating profit before owner
215.64
228.36
241.76
255.89
270.77
286.44
302.95
26.08
revenue and expenses
Other incomes - owner
0.42
0.44
0.46
0.48
0.51
0.53
0.56
0.05
Administrative expenses
(8.70)
(8.80)
(9.03)
(9.27)
(9.53)
(9.92)
(10.06)
(0.85)
– owner2/
EBITDA
207.35
220.00
233.20
247.10
261.74
277.06
293.45
25.28
Depreciation and
(22.18)
(22.37)
(22.57)
(22.78)
(21.98)
(21.15)
(20.27)
(18.44)
amortization expenses
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

Capital Advantage Co., Ltd.

Page 48/53

Opinion of the Independent Financial Advisor

- TRANSLATION -

News Network Corporation PCL.

Free Cash Flow to Firm of WV can be summarized as follows:
2H2021F 2022F1/
2023F
EBITDA
(11.86)
(5.74)
20.06
Corporate income taxes
Capital expenditures
(0.46)
(1.18)
Working capital
0.63
(0.30)
1.46
Free Cash Flow to Firm
(11.23)
(6.50)
20.34
PV of FCFF
(10.88)
(5.91)
17.34
Remark: 1/ The re-opening of the Hotel is expected in Q3/2022.
WV

WV

2024F
35.51
(1.43)
1.49
35.57
28.44

2025F
55.76
(1.72)
1.56
55.60
41.70

2026F
72.02
(1.97)
1.55
71.60
50.38

2027F
90.91
(2.25)
1.52
90.18
59.53

EBITDA
Corporate income taxes
Capital expenditures
Working capital
Free Cash Flow to Firm
PV of FCFF

2030F
127.97
(21.43)
(2.83)
0.09
103.80
56.56

2031F
136.16
(23.02)
(2.98)
0.09
110.25
56.35

2032F
144.79
(24.71)
(3.13)
0.10
117.05
56.12

2033F
153.78
(26.48)
(3.28)
0.10
124.11
55.83

2034F
163.52
(28.40)
(3.45)
0.11
131.78
55.61

2035F
173.65
(30.40)
(3.62)
0.11
139.75
55.32

2036F
184.34
(32.50)
(3.80)
0.11
148.15
55.01

WV
EBITDA
Corporate income taxes
Capital expenditures
Working capital
Free Cash Flow to Firm
PV of FCFF

2038F
207.35
(37.03)
(4.19)
0.12
166.25
54.33

2039F
220.00
(39.53)
(4.40)
0.13
176.20
54.01

2040F
233.20
(42.13)
(4.62)
0.13
186.58
53.65

2041F
247.10
(44.86)
(4.85)
0.13
197.52
53.28

2042F
261.74
(47.95)
0.00
0.14
213.93
54.14

2043F
277.06
(51.18)
0.00
0.14
226.02
53.65

2044F
293.45
(54.64)
0.00
0.15
238.97
53.22

(Unit: Baht million)
2028F
2029F
112.72
120.21
(7.17)
(19.92)
(2.57)
(2.70)
0.02
0.09
103.00
97.68
63.78
56.74
(Unit: Baht million)
2037F
195.60
(34.72)
(3.99)
0.12
157.01
54.69
(Unit: Baht million)
2045F
25.28
(1.37)
0.00
(4.71)
19.20
4.25

(Unit: Baht million)
Base Case

WV

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:
Firm Value of WV
RevPAR + 2.5%
RevPAR + 0% (Base case)
RevPAR – 2.5%

6.77%
537.37
494.06
450.75

Discount Rate (% p.a.)
6.60%
561.94
517.78
473.62

6.77%
214.95
197.62
180.30

Discount Rate (% p.a.)
6.60%
224.78
207.11
189.45

40% of Firm Value of WV
RevPAR + 2.5%
RevPAR + 0% (Base case)
RevPAR – 2.5%
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(Unit: Baht per share)
WV Share Value
RevPAR + 2.5%
RevPAR + 0% (Base case)
RevPAR – 2.5%

6.77%
119.42
109.79
100.17

Discount Rate (% p.a.)
6.60%
124.88
115.06
105.25

6.44%
130.48
120.48
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:
WV

Firm Value of
WV

40% of Firm
Value1/

Outstanding
Debts2/

(1)

(2) = (1) * 40%

(3)

(Unit: Baht million)
Total value of WV
Shares and
Outstanding Debts
(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
(Baht million)

Selling Price of
WV Shares and
Outstanding
Debts1/
(Baht million)

Selling Price Higher (Lower)
than Value of WV Shares and
Outstanding Debts
(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
Capital Advantage Co., Ltd.
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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

Capital Advantage Co., Ltd.

Page 53/53

Opinion of the Independent Financial Advisor

- TRANSLATION -

News Network Corporation PCL.

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 cosign 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
News Network Corporation PCL.
(Shareholder
Mr. Tassapon Bijleveld
(Shareholder
Mr. Tanet Panichewa
(Shareholder
Mr. Suthep Sriintravanit
(Shareholder
Total
Source: WV’s shareholder list (BorAorJor. 5)
1.
2.
3.
4.

Group
Group
Group
Group

B)
A)
A)
A)

Number of Shares
1,800,000
1,556,330
700,000
443,670
4,500,000

% Shareholding
40.00
34.58
15.56
9.86
100.00

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/

Current assets
Cash and cash equivalents
Restricted deposits
Trade and other receivables
Inventory
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Building and equipment – net
Intangible assets –net
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets
Current liabilities
Bank overdrafts
Current portion of long-term loans from financial institutions
Trade and other payables
Advance cheque
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liabilities
Long-term loans from financial institutions
Long-term loan from the related party
Total non-current liabilities
Total liabilities
Shareholders’ equity
Authorized share capital
(4,500,000 ordinary shares at par value of Baht 100 per share)
Issued and paid-up share capital
(4,500,000 ordinary shares at par value of Baht 100 per share)
Retained earnings (deficit)
Total shareholders’ equity
Total liabilities and shareholders’ equity

Dec 31, 2019
Audited1/

Dec 31, 2020
Audited1/

35.84
11.13
2.60
1.71
50.33
101.61

18.62
10.09
1.73
1.81
44.93
77.18

1.03
8.98
1.13
0.54
43.11
54.79

775.90
8.48
1.59
785.97
887.58

732.10
8.03
1.57
741.70
818.88

691.16
7.25
1.57
699.98
754.78

9.99
26.51
6.66
19.22
62.38

9.65
8.60
6.41
3.83
17.05
45.54

9.99
5.66
25.73
41.38

197.84
355.13
552.97
615.35

191.53
346.13
537.66
583.20

211.53
349.44
560.97
602.35

450.00

450.00

450.00

450.00

450.00

450.00

(177.77)
272.23
887.58

(214.32)
235.68
818.88

(297.57)
152.43
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)
Revenue from services
Other income
Total revenue
Cost of services
Selling expenses
Administrative expenses
Total expenses
Profit (loss) before finance costs and income tax expenses
Finance costs
Profit (loss) before income tax expenses
Income tax expense
Net profit (loss) for the year

2018
Audited1/
130.77
0.53
131.30
(88.30)
(9.95)
(58.98)
(157.23)
(25.93)
(14.23)
(40.16)
(40.16)
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2019
Audited1/
135.15
0.15
135.30
(87.18)
(11.42)
(58.91)
(157.51)
(22.21)
(14.34)
(36.55)
(36.55)

2020
Audited1/
23.77
0.51
24.28
(52.62)
(3.01)
(29.14)
(84.77)
(60.49)
(23.19)
(83.68)
(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 COVID19 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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