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หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ส่วนที่ 1 

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
1. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีมตใิห้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ได้รับการอนมุติั
จากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2560 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560  

2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ได้อนมุติัให้บริษัทเพิ่มทนุจํานวน 2,110,960,763.- บาท โดยการออกหุ้นสามญั
จํานวน 2,110,960,763 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 866,711,771 หุ้น ให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอตัราสว่น 10 หุ้นสามญัเดิม
ต่อ 3 หุ้นสามญัใหม่ (ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นจากการคํานวณ ให้ปัดทิง้) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญั  
เพิ่มทุนดงักล่าว (Record Date) ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2561 และกําหนดวนัจองซือ้และชําระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน         
ในระหวา่งวนัท่ี 5 เมษายน 2561 และวนัท่ี 9 - 12 เมษายน 2561 (รวม 5 วนัทําการ) ตัง้แต่เวลา 9.00 น. - 15.30 น. ซึง่มี
รายละเอียดการจดัสรรดงันี ้

 ประเภทของหุ้นเพิ่มทนุ  : หุ้นสามญัใหม ่

 ทนุจดทะเบียน   : 5,000,000,000 บาท มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบง่เป็น 
 ( ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2561) - หุ้นสามญั จํานวน 5,000,000,000 หุ้น 
  - หุ้นบริุมสทิธิ จํานวน - หุ้น 

 ทนุเรียกชําระแล้ว ณ ปัจจบุนั : 2,889,039,237 บาท มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบง่เป็น 
 - หุ้นสามญั จํานวน 2,889,039,237 หุ้น 
 - หุ้นบริุมสทิธิ จํานวน - หุ้น 

 ทนุชําระแล้วภายหลงัการเพิ่มทนุ : 3,755,751,008 บาท มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบง่เป็น 
 (หากมีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ - หุ้นสามญั จํานวน 3,755,751,008 หุ้น 
 ครบทัง้จํานวน) - หุ้นบริุมสทิธิ จํานวน - หุ้น 

 วิธีการจดัสรร : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอตัราส่วน 10 หุ้นสามญัเดิม           
ต่อ 3 หุ้ นสามัญใหม่ (ในกรณีท่ีมีเศษหุ้ นจากการคํานวณ ให้ปัดทิง้)  
โดยจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีรายช่ือปรากฎ ณ วันกําหนดรายช่ือ            
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในวนัท่ี 5 มีนาคม 2561 
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 อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทสามารถจองซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทนุเกินสทิธิของตนได้ โดยผู้ ถือหุ้นจะต้องจองซือ้และชําระเงินค่าหุ้น
ท่ีตนจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนพร้อมกับการจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุน                 
ตามสทิธิ  

 จํานวนหุ้นท่ีจดัสรร   : 866,711,771 หุ้น 

 อตัราสว่นการจองซือ้  : 10 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 3 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
 (ในการคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายท่ีจะสามารถจองซือ้หุ้ น          

เพิ่มทนุดงักลา่ว หากมีเศษของหุ้นสามญัจากการคํานวณตามอตัราสว่น
การจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย บริษัท         
จะปัดเศษหุ้นสามญัท่ีเหลือทิง้ทัง้จํานวน) 

 ราคาเสนอขายตอ่หุ้น  : 1.00 บาท 

 ในกรณีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ครบตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรข้างต้น หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณี 
ใด ๆ ให้จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีเหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีได้จองซือ้และชําระเงินค่าหุ้นสามญัท่ีจองซือ้
เกินกว่าสิทธิของตนมาพร้อมกับการจองซือ้และชําระเงินค่าหุ้ นสามัญตามสิทธิ ในราคาหุ้ นละ 1.- บาท โดยมอบอํานาจให้
คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือกรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นท่ีเหลือ
ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้จองซือ้และชําระเงินคา่หุ้นสามญัท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิของตนตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดงันี ้

 (ก) ในกรณีจํานวนหุ้ นสามัญท่ีผู้ ถือหุ้ นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนมีจํานวนมากกว่าจํานวนหุ้ นสามัญ              
ส่วนท่ีเหลือดงักล่าว ให้จดัสรรหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลือดงักล่าวในระหว่างผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้จองซือ้และชําระเงิน  
ค่าหุ้นสามญัท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจดัสรรได้
เน่ืองจากเป็นเศษหุ้น  

 (ข) ในกรณีจํานวนหุ้ นสามัญท่ีผู้ ถือหุ้ นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนมีจํานวนน้อยกว่าจํานวนหุ้ นสามัญ               
ส่วนท่ีเหลือดงักล่าว ให้จดัสรรหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลือดงักล่าวในระหว่างผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้จองซือ้และชําระเงิน  
ค่าหุ้ นสามัญท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมจนกว่าจะไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใด
ประสงค์ท่ีจะจองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วอีกตอ่ไป 

ทัง้นี ้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัสําหรับสว่นท่ีไม่ได้รับการจดัสรรเพิ่มเติมโดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน 14 
วนันบัแตว่นัท่ีปิดรับการจองซือ้หุ้น 

  นอกจากนี ้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตาม (ก) และ (ข) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทําให้ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้
เกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทในลกัษณะท่ีเข้าข่ายต้องทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท 
(Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข            
และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ หรือในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนข้อจํากัดการถือหุ้น          
ของคนตา่งด้าวตามท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท 

  



หนงัสือแจ้งการจดัสรรและเอกสารการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) หน้า 3 ของ 26   

 (ค) ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น ให้จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญั        
ท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน    
ท่ีทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด  ตามมติ             
ของท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ตอ่ไป 

3. วันกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเพ่ือสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 บริษัทกําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2561 

4. กาํหนดวันจองซือ้และรับชาํระเงนิค่าหุ้นเพิ่มทุน 

ระหว่างวนัท่ี 5 เมษายน 2561 และวนัท่ี 9 - 12 เมษายน 2561 (รวม 5 วนัทําการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. - 15.30 น.  
ณ ท่ีทําการของบริษัทคือ  

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

 ห้องเลขท่ี 3203-4 อาคารเอก็เชน ทาวเวอร์ ชัน้ 32  
 388 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 โทรศพัท์ 0 2204 9900 
 โทรสาร 0 2204 9996  

5. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสํารองในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือชําระหนีเ้งินกู้ ยืม และเพ่ือ
รองรับการลงทนุและพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีทัง้โรงแรม วิลล่าเพ่ือขาย และอาคารชุด
พกัอาศยัเพ่ือขาย โดยปัจจบุนั บริษัทมีโรงแรมท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้วรวมทัง้สิน้ 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรม
เดอะ เวสทิน แกรนด์ สขุมุวิท โรงแรมเชอราตนั หวัหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมเชอราตนั หวัหิน ปราณบรีุ วิลล่า 
และมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในระหว่างการขายและโอนกรรมสิทธ์ิรวม 4 โครงการ                      
ได้แก่ โครงการไฮด์ สขุมุวิท 13 โครงการไฮด์ สขุุมวิท 11 โครงการหวัหิน บล ูลากนู และโครงการเดอะ เทรนดี ้ออฟฟิศ 
คอนโดมิเนียม นอกจากนี ้บริษัทยงัมีโครงการโรงแรมท่ีอยู่ในระหว่างการพฒันาจํานวน 1 แห่งคือ โรงแรมไฮแอท รีเจนซ่ี 
แบงคอค สุขุมวิท ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 3,300 ล้านบาท โดยบริษัทคาดว่า โรงแรมดังกล่าวจะสามารถเปิด
ให้บริการได้ภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 นอกจากนี ้ตามแผนธุรกิจของบริษัทในปี 2561 บริษัทมีแผนท่ีจะเปิดตวั
โครงการใหม่ ได้แก่ โครงการอสังหาริมทรัพย์จังหวัดระยอง ท่ีประกอบด้วยโรงแรม วิลล่าเพ่ือขาย และอาคารชุด         
พกัอาศยัเพ่ือขาย มลูค่าการลงทนุรวมทัง้สิน้ประมาณ 5,794 ล้านบาท ซึง่บริษัทคาดว่า จะเร่ิมก่อสร้างวิลล่าในไตรมาสท่ี 1 
ปี 2561 และจะเร่ิมก่อสร้างโรงแรมในไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 รวมทัง้จะเร่ิมก่อสร้างอาคารชดุพกัอาศยัเพ่ือขายในไตรมาสท่ี 1 
ปี 2563 ส่วนโครงการไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ ซึ่งเป็นโครงการอาคารชุดพกัอาศยัเพ่ือขายบริเวณถนนสขุุมวิท มีมลูค่า 
การลงทนุประมาณ 6,500 ล้านบาท บริษัทคาดว่า จะเร่ิมก่อสร้างในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 และบริษัทมีแผนท่ีจะปรับปรุง
โรงแรมท่ีมีอยู่เดิมให้มีความหรูหราและทันสมัยมากย่ิงขึน้เพ่ือปรับการรับรู้ของลูกค้าท่ีมีต่อแบรนด์โดยการยกระดับ           
ให้เป็น Luxury Brand และเพ่ือปรับเพิ่มอตัราคา่บริการของโรงแรม ซึง่บริษัทคาดวา่ จะเร่ิมการปรับปรุงในไตรมาสท่ี 1  
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 ปี 2561 รวมทัง้บริษัทมีแผนท่ีจะเข้าซือ้กิจการโรงแรมในประเทศท่ีเปิดให้บริการแล้วและมีศกัยภาพในการสร้างรายได้
ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี บริษัทจึงจําเป็นต้องมีเงินทุนส่วนหนึ่งสํารองไว้เพ่ือรองรับการลงทุนและพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ทัง้หมดในอนาคต รวมทัง้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และเพ่ือ
ชําระหนีเ้งินกู้ ยืม และบริษัทคาดว่า จํานวนเงินทุนท่ีจะได้รับจากการเพิ่มทุนในครัง้นี ้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคง
ทางด้านการเงินให้แก่บริษัท และเม่ือรวมกบัสินทรัพย์ท่ีบริษัทมีอยู่ประกอบกบัรายได้ท่ีหมนุเวียนจากการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท จะทําให้บริษัทสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และแผนการใช้เงินท่ีกําหนดไว้ได้  

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

เพ่ือเป็นการขยายฐานเงินทนุของบริษัท อนัจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมัน่คงทางการเงินของบริษัท ส่งผลให้
บริษัทมีต้นทุนการกู้ ยืมเงินท่ีต่ําลงในอนาคต ช่วยให้บริษัทสามารถขยายการลงทุนและการดําเนินธุรกิจของบริษัท        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ และส่งผลให้การดําเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตในอนาคต ในขณะท่ี        
ผู้ ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมลูคา่ของบริษัทท่ีจะเพิ่มมากขึน้ รวมถงึผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีสม่ําเสมอ 

7. นโยบายเงนิปันผลและสทิธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

 7.1 นโยบายเงินปันผล  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล            
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราท่ีกําหนดข้างต้นได้ หากบริษัท         
มีความจําเป็นท่ีจะต้องนําเงินกําไรสทุธิจํานวนดงักล่าวมาใช้เพ่ือการก่อสร้างโครงการในปัจจุบนัให้แล้วเสร็จ 
หรือเพ่ือขยายการดําเนินงานของบริษัทตอ่ไป 

 7.2 ผู้ ท่ีได้รับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นี  ้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานเม่ือได้รับการ               
จดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

 7.3  อ่ืน ๆ  -ไมมี่- 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จาํเป็นสาํหรับใช้ประกอบการตัดสนิใจลงทุนในหุ้นของบริษัท  

 บริษัทขอเสนอแนะให้ผู้ ถือหุ้นศึกษาข้อมูลของบริษัทจากสารสนเทศของบริษัทท่ีได้แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี ้     
และผู้ ถือหุ้นควรปรึกษาท่ีปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ก่อนการตดัสนิใจซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท 

1. ช่ือและสถานที่ตัง้ของบริษัท 

 ช่ือ  บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
 สถานท่ีตัง้ ห้องเลขท่ี 3203-4 อาคารเอก็เชน ทาวเวอร์ ชัน้ 32  
   388 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 โทรศพัท์  0 2204 9900 
 โทรสาร  0 2204 9998  
 เวบ็ไซต์   http://www.grandeasset.com 

2. ประเภทกจิการและลักษณะการประกอบธุรกจิหลักในปัจจุบันของบริษัทและบริษัทย่อย โดยสรุป 

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) (GRAND) จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2531 
ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 5,000,000,000 บาท และมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 2,889,039,237 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 
2,889,039,237 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภทคือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ธุรกจิโรงแรม 

 บริษัทมีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจเน้นการลงทนุในธุรกิจโรงแรมระดบั 4-5 ดาว โดยจะจดัจ้างบริษัทผู้บริหาร
โรงแรมท่ีมีประสบการณ์และมีเครือข่ายทัว่โลกเข้าบริหารงาน อาทิ กลุม่ Marriott International และกลุม่ Hyatt 
International Corporation เป็นต้น ทัง้นี ้การลงทนุโรงแรมในกรุงเทพฯ บริษัทจะเลือกลงทนุในสถานท่ีท่ีสะดวก
ในการเดินทางและอยู่ในย่านธุรกิจ นอกจากนี  ้ บริษัทยังมีนโยบายกระจายการลงทุนในธุรกิจโรงแรม                
ไปต่างจังหวัดท่ีเป็นสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียวชัน้นําของประเทศ โดยจะเน้นกลุ่มลูกค้าต่างประเทศและลูกค้า         
ในประเทศท่ีมีระดบัรายได้ปานกลาง - สงู หรือทําเลแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ในต่างจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 

 2.1.1 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สขุมุวิท (The Westin Grande Sukhumvit Hotel)  
ตัง้อยู่ปากซอยสขุมุวิท 19 ใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้าอโศก และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสขุมุวิท บริหารจดัการ
โดยกลุ่ม Marriott International ซึ่งเป็นบริษัทบริหารโรงแรมชัน้นําระดบั 5 ดาว มีประสบการณ์  
ด้านการบริหารโรงแรมและมีโรงแรมในเครือจํานวนกว่า 5,500 แห่ง ในกว่า 100 ประเทศทัว่โลก และ
ในปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้บริหารโรงแรมท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก โรงแรมเดอะ เวสทิน            
แกรนด์ สขุมุวิท เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว ขนาดอาคารสงู 25 ชัน้ มีจํานวนห้องพกัทัง้สิน้ 362 ห้อง 
พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบับริการโรงแรมครบวงจร อาทิเช่น 
ห้องแกรนด์บอลรูม, ห้องเอนกประสงค์เพ่ือการประชมุและจดัเลีย้งสมัมนา, ห้องอาหาร Seasonal Taste 
ห้องอาหารและเคร่ืองด่ืมนานาชาติ, ห้องอาหารญ่ีปุ่ น Kisso, ห้องอาหาร Zest Bar & Terrace, 
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ศนูย์บริการทางธุรกิจ, วารีน่า สปา, เวสทิน เวิร์คเอ้าท์ ฟิตเนส สตดิูโอ สําหรับผู้ ท่ีรักการออกกําลงักาย 
พร้อมอปุกรณ์ทนัสมยัครบครัน นอกจากนี ้โรงแรมยงัให้บริการจดัเลีย้งนอกสถานท่ี และบริการซกัรีด
แก่องค์กรธุรกิจท่ีมีความต้องการ  

 2.1.2 โรงแรมเชอราตนั หวัหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา (Sheraton Hua Hin Resort and Spa) 
โรงแรมระดับ 5 ดาว บริหารภายใต้แบรนด์ “Sheraton Hotels & Resorts” ของกลุ่ม Marriott 
International ตัง้อยู่บนชายหาดอันเงียบสงบของชะอํา ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 200 กิโลเมตร            
การเดินทางสะดวกสบาย โดยใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์เพียงประมาณ 2 ชัว่โมงคร่ึง อาคาร
โรงแรมมีลักษณะเป็นอาคารสูง 2 ชัน้ เรียงรายรอบสระว่ายนํา้และล้อมรอบด้วยสวนเขียวชอุ่ม 
ให้บริการห้องพักรวมจํานวน 240 ห้อง พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการด้านต่าง ๆ               
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบับริการโรงแรมครบวงจร อาทิเช่น ห้องประชมุสมัมนา ประกอบด้วยห้องแกรนด์ บอลรูม 
และห้องประชมุเล็ก 2 ห้อง พืน้ท่ีรวม 820 ตารางเมตร และห้องประชุมเดอะ แชนเดอเลียร์ท่ีหรูหรา 
โอ่อ่า และสมบรูณ์แบบท่ีสดุ พืน้ท่ี 892 ตารางเมตร, ห้องอาหาร The Deck, ห้องอาหาร InAzia, 
ห้องอาหาร Salas, ห้องอาหาร Luna Lanai หรือจดัเลีย้งแบบส่วนตวัในบรรยากาศสบาย ๆ              
ท่ี @Black นอกจากนี ้โรงแรมยงัให้บริการนวดเพ่ือการพกัผ่อนท่ี Shine Spa by Sheraton ฟิตเนสท่ี 
Sheraton Fitness Center สนามเทนนิส และ Star Club  

 2.1.3 โรงแรมเชอราตนั หวัหิน ปราณบรีุ วิลลา่ (Sheraton Hua Hin Resort and Spa) 
โรงแรมระดบั 5 ดาว บริหารภายใต้แบรนด์ “Sheraton Hotels & Resorts” ของกลุ่ม Marriott 
International ประกอบด้วยวิลลา่หรูพร้อมสระว่ายนํา้สว่นตวัจํานวน 53 หลงั บนทําเลท่ีตัง้ท่ามกลาง
วงล้อมอนัเขียวชอุ่ม และเสียงประสานของแมกไม้เขตร้อนนานาพนัธุ์ คลอสลบักบัเสียงคล่ืนกระทบ
ฝ่ังของหาดปราณบุรี พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับบริการ
โรงแรม 

 2.1.4 โรงแรมไฮแอท รีเจนซ่ี กรุงเทพ สขุมุวิท (Hyatt Regency Bangkok, Sukhumvit) 
เป็นโรงแรมแห่งใหม่ของบริษัท ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ตัง้อยู่ริมถนนสุขุมวิท บริเวณปากซอย
สขุมุวิท 13 ใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสนานา มีห้องพกัหลากหลายแบบจํานวนรวมทัง้สิน้ 273 ห้อง 
บริษัทได้แต่งตัง้ Hyatt International Corporation เป็นผู้บริหารโรงแรมแห่งนี ้และบริษัทคาดว่า 
โรงแรมไฮแอท รีเจนซ่ี กรุงเทพ สขุมุวิท จะพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี 2561 

 2.2 ธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

บริษัทจะเลือกลงทุนในโครงการท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะสัน้ และเน้นการลงทุนในย่านธุรกิจ          
หรือแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสูง สามารถเข้าถึงเครือข่ายคมนาคมท่ีสะดวกหลากหลาย         
และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียบพร้อมในบริเวณใกล้เคียง โดยเน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้ระดับ  
ปานกลาง – สงู (ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ) ซึ่งต้องการท่ีพกัอาศยัในย่านธุรกิจ หรือต้องการท่ีพกัผ่อน           
เป็นการส่วนตวัหรือไว้พกัผ่อนตอนเกษียณอาย ุนอกจากนี ้การประกอบธุรกิจของบริษัทยงัคํานึงถึงการบริการ
หลงัการขายเพ่ือสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าในระยะยาว ปัจจบุนับริษัทมีโครงการอสงัหาริมทรัพย์ดงันี ้
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  2.2.1 โครงการไฮด์ สขุมุวิท (Hyde Sukhumvit) 
โครงการคอนโดมิเนียมเพ่ืออยู่อาศยั สงู 40 ชัน้ ประกอบด้วยห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน 2 ห้องนอน 3 
ห้องนอน จเูนียร์เพ้นท์เฮ้าส์ และเพ้นท์เฮ้าส์ รวมจํานวน 454 ยนิูต ขนาดพืน้ท่ีใช้สอยตัง้แต่ 32.03 ถึง 
487.63 ตารางเมตร มลูค่าโครงการรวมกว่า 5,000 ล้านบาท ตัง้อยู่บริเวณปากซอยสขุุมวิท 13        
ปัจจุบันบริษัทได้ทําการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ โดยได้เร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดตัง้แต่วันท่ี          
26 ธันวาคม 2556 เป็นต้นมาจนถึงไตรมาส 4 ปี 2560  ซึง่ทําการโอนกรรมสิทธ์ิแล้วกว่าร้อยละ 99          
ของจํานวนห้องชดุทัง้หมด ซึ่งห้องชุดท่ียงัคงเหลือส่วนใหญ่เป็นห้องชดุขนาดใหญ่ประเภทดเูพล็กซ์ 
เพ้นท์เฮ้าส์  

2.2.2 โครงการไฮด์ สขุมุวิท 11 (Hyde Sukhumvit 11) 
โครงการไฮด์ สขุุมวิท 11 มลูค่าโครงการกว่า 4,000 ล้านบาท ประกอบด้วยอาคารเพ่ือพกัอาศยั 
พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก สงู 39 ชัน้ 1 อาคาร และอาคารจอดรถยนต์พร้อมพืน้ท่ีเพ่ือพกัอาศยั 
เพ่ือการพาณิชย์ และพืน้ท่ีเพ่ือการพกัผ่อนบริเวณดาดฟ้าสงู 9 ชัน้ 1 อาคาร โครงการนําเสนอห้องชดุ
หลากหลายแบบ แบ่งเป็นห้องชดุเพ่ือพกัอาศยัจํานวน 476 ยนิูต ประกอบด้วยห้องชดุแบบสตดิูโอ           
1 ห้องนอน 2 ห้องนอน 3 ห้องนอน ดเูพลก็ซ์ ลอฟท์ ดเูพลก็ซ์ เพ้นท์เฮ้าส์ และวิลลา่ เพ้นท์เฮ้าส์ ขนาด
พืน้ท่ีใช้สอยตัง้แต่ประมาณ 27 ถึง 178 ตารางเมตร และห้องชุดเพ่ือการพาณิชย์ จํานวน 2 ยนิูต  
และตัง้แต่มีการเปิดตวัโครงการไฮด์ สขุุมวิท 11 ในปลายไตรมาส 1 ปี 2558 จนถึงวนัที่ 31 
ธันวาคม 2560 โครงการมียอดจองห้องชุดรวมทัง้สิน้ประมาณ 60% ของจํานวนยนิูตทัง้หมด 

 2.2.3 โครงการหวัหิน บล ูลากนู รีสอร์ท (Hua Hin Blue Lagoon Resort)  
โครงการหัวหิน บลู ลากูน รีสอร์ทแบ่งพืน้ท่ีการพัฒนาโครงการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ โครงการ       
บลลูากูน คอนโดมิเนียม (Blue Lagoon Condominium) และโครงการไอร์แลนด์ วิลล่า (Island 
Villas) ตัง้อยูติ่ดกบัโรงแรมเชอราตนั หวัหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยโครงการบลลูากนู คอนโดมิเนียม 
เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 3 ชัน้ จํานวน 18 หลัง อาคารแต่ละหลังจะมีห้องชุดจํานวน 6 ยูนิต               
รวมเป็นห้องชุดทัง้หมด 108 ยูนิต ปัจจุบันโครงการได้เสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าพักอาศัยแล้ว และ                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เหลือเพียง 3 ยนิูตท่ีรอการขายและโอนกรรมสิทธ์ิในอนาคต สว่นโครงการ 
ไอร์แลนด์ วิลล่า เป็นบ้านพกัอาศยับนเกาะแบบ 2 ชัน้ 3 ห้องนอน จํานวน 37 หลงั ปัจจุบนัปิดการ
ขายเรียบร้อยแล้ว 

 2.2.4 โครงการเดอะ เทรนดี ้คอนโดมิเนียม (The Trendy Condominium)  
โครงการเดอะ เทรนดี ้คอนโดมิเนียม เป็นโครงการคอนโดมิเนียมประเภทมิกซ์ยูสต์ ตัง้อยู่ในซอย
สุขุมวิท 13 เพียง 70 เมตรจากถนนสุขุมวิท โครงการดังกล่าวประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 
สํานักงาน และช็อปปิ้งพลาซ่า ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว และได้โอนกรรมสิทธ์ิทัง้ในส่วน
อาคารชุดพกัอาศยั สํานกังาน และช็อปปิง้พลาซ่าไปเกือบทัง้หมดแล้ว และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 เหลือเพียง 2 ยนิูตท่ีรอการขายและโอนกรรมสทิธ์ิในอนาคต 
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2.2.5 โครงการไฮด์ เฮอริเทจ ทองหลอ่ (Hyde Heritage Thonglor) 
โครงการไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ เป็นโครงการอาคารชุดพกัอาศยัระดบัหรูที่ผสานความคลาสสิก
และโมเดิร์นไว้อย่างลงตวั ทัง้เพื่ออยู่อาศยัและลงทนุอย่างมีศกัยภาพ มลูค่าเงินลงทนุกว่า 4,514 
ล้านบาท บนพืน้ที่ 2.5 ไร่ ริมถนนสขุุมวิท ระหว่างสถานีบีทีเอสทองหล่อและเอกมยั ห่างจาก
สถานีทองหล่อเพียง 350 เมตร คาดว่าจะเปิดตวัโครงการภายในไตรมาส 3 ปี 2561  

โครงการไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ ได้ผสานความร่วมมือกบับริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จํากดั 
(มหาชน) และบริษัทชัน้นําของญ่ีปุ่ น “ซูมิโตโม้ ฟอเรสทรี” ที่ก่อตัง้มายาวนานกว่า 326 ปี และ
เป็นผู้ นําในธุรกิจป่าไม้และธุรกิจรับสร้างบ้าน พฒันาท่ีอยู่อาศยัในหลายประเทศ  

2.2.6 โครงการระยองวิลลา่และคอนโดมิเนียม (Rayong Villa & Condominium) 
โครงการระยองวิลล่าและคอนโดมิเนียมแบ่งพืน้ที่การพฒันาโครงการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
โครงการวิลล่า (Villa) และโครงการคอนโดมิเนียม (Condominium) อยู่ติดกบัโรงแรมไฮแอท              
รีเจนซี่ จงัหวดัระยอง โดยโครงการวิลล่าตัง้อยู่บนพืน้ที่ 34 ไร่ มีลกัษณะเป็นอาคารชุดพกัอาศยั  
2 ชัน้ 2-4 ห้องนอน พร้อมสระว่ายนํา้ จํานวน 61 หลงั คาดว่าจะเปิดตวัโครงการภายในไตรมาส 
4 ปี 2561 และในอนาคตโครงการมีแผนการสร้างคอนโดมิเนียมไฮไรส์ ริมชายหาด บนพืน้ที่ 5 ไร่ 
เพียบพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน  

 2.3 ข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทมีบริษัทยอ่ยจํานวน 3 บริษัท และบริษัทร่วมจํานวน 1 บริษัทดงันี ้

1) บริษัท ฮอนเนอร์ บวิซเินส จาํกัด  
ประเภทกิจการ บริษัทยอ่ย 
ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจรับบริหารโรงแรมเชอราตนั หวัหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา  
ทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว  125 ล้านบาท  
อตัราสว่นการถือหุ้น ร้อยละ 100 
มลูคา่เงินลงทนุ 207 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ลกัษณะอ่ืน มีกรรมการของบริษัทจํานวน 5 คน เป็นกรรมการของบริษัทยอ่ย 

2) บริษัท โอเวนเดล จาํกัด  
ประเภทกิจการ บริษัทยอ่ย 
ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจโรงแรมเชอราตนั หวัหิน ปราณบรีุ วิลลา่ 
ทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว  280 ล้านบาท  
อตัราสว่นการถือหุ้น ร้อยละ 100 
มลูคา่เงินลงทนุ 215 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ลกัษณะอ่ืน มีกรรมการของบริษัทจํานวน 5 คน เป็นกรรมการของบริษัทยอ่ย 
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3) บริษัท แกรนด์ อีควติี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด  
ประเภทกิจการ บริษัทยอ่ย 
ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว  250 ล้านบาท  
อตัราสว่นการถือหุ้น ร้อยละ 100 
มลูคา่เงินลงทนุ 250 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ลกัษณะอ่ืน มีกรรมการของบริษัทจํานวน 5 คน เป็นกรรมการของบริษัทยอ่ย 

4) บริษัท แกรนด์ สตาร์ จาํกัด  
ประเภทกิจการ บริษัทร่วม 
ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์โครงการไฮด์ เฮอริเทจ ทองหลอ่ 
ทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว  1,200 ล้านบาท  
อตัราสว่นการถือหุ้น ร้อยละ 40 
มลูคา่เงินลงทนุ 480 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์ลกัษณะอ่ืน มีกรรมการของบริษัทจํานวน 2 คน เป็นกรรมการของบริษัทร่วม 

 2.4 ทรัพย์สนิของบริษัทและบริษัทย่อยที่สาํคัญ 

  สนิทรัพย์ท่ีสําคญัของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีมลูคา่ตามบญัชีดงันี ้

ประเภททรัพย์สนิ 
มูลค่าตามบัญชี (บาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ต้นทนุการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 2,269,342,483 2,269,342,483 
ท่ีดินรอการพฒันา 117,119,709 117,119,709 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,411,516,716 882,601,243 
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 24,711,074 24,711,074 
สทิธิการเช่า 291,306,082 12,278,813 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 3,487,097,686 3,406,523,251 

 2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 2.5.1 ธุรกจิโรงแรม 

สถานการณ์ท่องเท่ียวประเทศไทยในปี 2560 มีนกัท่องเท่ียวต่างชาติจํานวน 35.4 ล้านคน เพิ่มขึน้
จาก 32.6 ล้านคนในปี 2559 หรือเพิ่มขึน้ 8.8% ซึง่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้ 11.7% หรือคิดเป็นรายได้ 
1.82 พนัล้านบาทในปี 2560 การเติบโตของตลาดท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นเพราะประเทศไทย
เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมแห่งหนึ่งของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
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ได้เปรียบในการแข่งขนัด้านราคาห้องพกัและความคุ้มค่าเงิน เม่ือเทียบกบัประเทศในเอเชียแปซิฟิก 
อย่างไรก็ตาม การปราบทัวร์ผิดกฎหมายตัง้แต่ปี 2559 ทําให้จํานวนนักท่องเท่ียวชาวจีนลดลง
ชั่วคราวและปรับเพิ่มขึน้อีกครัง้ในปี 2560 หรือเพิ่มขึน้ 12% เม่ือเทียบกับปี 2559 นักท่องเท่ียว             
ชาวจีนเพิ่มจาก 8.76 ล้านคนในปี 2559 เป็น 9.81 ล้านคนในปี 2560 ซึ่งยงัคงเป็นนักท่องเท่ียว
ต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นอนัดบัหนึ่ง ส่วนอนัดบัสองคือนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซีย 
3.35 ล้านคน ตามด้วยนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และญ่ีปุ่ น 
ตามลําดบั สาเหตหุนึ่งท่ีทําให้จํานวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึน้คือ การเพิ่มจํานวนเท่ียวบินในเส้นทางการ
บินเดิม หรือการเพ่ิมเส้นทางการบินใหม่ เช่น เส้นทางบินใหม่ระหว่างกรุงเทพฯ-แดก ูเมืองทางใต้ของ
ประเทศเกาหลีใต้ และกรุงเทพฯ-ชัยปุระ (คนอินเดียเรียก จัยปูร์ หรือ จัยเปอร์) กรุงเทพฯ-ตริรุช
ชิรัปปัลลิ ประเทศอินเดีย ส่วนนักท่องเท่ียวในประเทศแถบอาเซียนซึ่งคิดเป็น 26% ของจํานวน
นักท่องเท่ียวต่างชาติทัง้หมดได้รับประโยชน์จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC        
ซึ่งทําให้การเดินทางระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สะดวกสบายมากขึน้ 
ตวัอย่างเช่น นักท่องเท่ียวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมกัเดินทางมาประเทศไทย        
เพ่ือจบัจ่ายซือ้ของ ดงันัน้ การพฒันาโครงการค้าปลีกในบางพืน้ท่ี เช่น จังหวดัหนองคาย อุดรธานี 
ขอนแก่น นครราชสีมา มีส่วนทําให้นักท่องเท่ียวจากลาวเพ่ิมขึน้ ส่วนนักท่องเท่ียวจากยุโรป          
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากเป็นอนัดบัสามรองจากนกัท่องเท่ียวจากเอเชียตะวนัออก (14.52 
ล้าน) และจากอาเซียน (9.12 ล้าน) เพิ่มจาก 6.17 ล้านคน เป็น 6.51 ล้านคน หรือคิดเป็นอตัรา
เพิ่มขึน้ 23% เม่ือเทียบกับปีท่ีแล้ว สาเหตุท่ีจํานวนนักท่องเท่ียวจากยุโรปเพิ่มขึน้คือ จํานวน
นกัท่องเท่ียวชาวรัสเซียท่ีลดลงในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมา เดินทางมาประเทศไทยอีกครัง้เพิ่มจาก 1.09 
ล้านคนในปี 2559 เป็น 1.35 ล้านคนในปี 2560 หรือคิดเป็น 23% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ค่าเงินรูเบิล           
ท่ีแข็งค่าขึน้มีส่วนทําให้จํานวนนักท่องเท่ียวชาวรัสเซียท่ีเข้ามาในประเทศไทยเพ่ิมขึน้ นอกจากนัน้
จํานวนนักท่องเท่ียวจากเอเชียใต้ซึ่งมีจํานวนมากเป็นอันดับส่ีของนักท่องเท่ียวต่างชาติทัง้หมด          
มีจํานวน 1.77 ล้านคนในปี 2560 หรือเพิ่มขึน้16% เม่ือเทียบกับปี 2559 ซึ่งปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้
นกัท่องเท่ียวอินเดียเพิ่มขึน้คือเส้นทางการบินใหม่ดงัท่ีกล่าวไปแล้ว ซึ่งอินเดียถือเป็นตลาดท่ีเติบโต
ใหม่ตลาดหนึ่ง เน่ืองจากจํานวนประชากรมากและอํานาจในการซือ้สงู อีกหนึ่งปัจจัยท่ีเอือ้ต่อการ
เติบโตของจํานวนนกัท่องเท่ียวคือ การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าและมาตรการปรับลดค่าธรรมเนียม         
วีซ่าท่ีด่านตรวจคนเข้าเมืองของนักท่องเท่ียวจาก 21 ประเทศเช่น จีน อินเดีย ซาอุดิอารเบีย และ
ไต้หวนั ซึ่งมาตรการนีเ้ร่ิมต้นเม่ือเดือนธันวาคม 2558 หลงัจากท่ีมีการปรามปรามทวัร์ศูนย์เหรียญ          
ท่ีทําให้นกัท่องเท่ียวชาวจีนลดลง กลา่วคือ นกัท่องเท่ียวท่ีถือหนงัสือเดินทางจาก 21 ประเทศเหล่านี ้
สามารถสมคัรวีซ่าท่ีสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศนัน้ ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม         
วีซ่า ในขณะท่ีค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ visas on arrival (VoA) ลดจาก 2,000 
บาทเหลือ 1,000 บาทตอ่คน นอกจากนัน้ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนบัสนนุอตัลกัษณ์
ของการท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการท่องเท่ียวเชิงอาหาร (Gastronomy 
Tourism) หนึง่ในการสนบัสนนุการท่องเท่ียวเชิงอาหารของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย คือการเข้า
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มาของ Michelin Guide Bangkok ในช่วงปลายปี 2560 การท่องเท่ียวเชิงอาหารมุ่งเน้นให้
นกัท่องเท่ียวคนไทยและชาวต่างชาติท่องเท่ียวในหลายพืน้ท่ีในประเทศไทย เพ่ือลิม้ลองอาหารไทย
จากแหล่งต้นกําเนิด และแม้ภาพรวมธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ืองจาก
จํานวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้ แตก่ารแข่งขนัก็รุนแรงมากขึน้จากการเพิ่มขึน้ของจํานวนผู้ประกอบการ
ธุรกิจโรงแรม ซึง่ผู้ประกอบการแต่ละกลุม่ใช้กลยทุธ์ท่ีแตกต่างกนั โดยธุรกิจโรงแรมรายใหญ่รุกขยาย
ธุรกิจในประเทศทัง้กรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวมถึงรุกขยายฐานธุรกิจในต่างประเทศ นักลงทุน
ต่างชาติก็เข้ามาลงทนุในตลาดโรงแรมในประเทศไทยเช่นกนั ส่วนธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและเล็ก           
ก็สร้างเอกลกัษณ์เพ่ือเจาะนกัท่องเท่ียวท่ีเปิดประสบการณ์ใหม่และเน้นการสร้างความคุ้มค่าย่ิงขึน้ 
ในระดบัราคาท่ีไม่สงูมากนกั ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและเล็กมีความหลากหลายมากขึน้          
การลงทนุในตลาดโรงแรมในพืน้ท่ีต่างจงัหวดัเช่น หวัหิน พทัยา เชียงราย ขยายตวัมากขึน้ แต่เผชิญ
ความท้าทายในการเพิ่มอตัราการเข้าพกัและราคาห้องพกั สว่นในภาพรวมรัฐบาลพยายามสนบัสนนุ
การท่องเท่ียวและผู้ประกอบการโรงแรม เช่น ในช่วงต้นปี 2560 คณะรัฐมนตรีอนุมติัแผนปฏิรูป          
การบินของประเทศไทย โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนในการขยายสนามบินในประเทศไทย
จํานวน 16.4 พนัล้านเหรียญสหรัฐ ผ่านการร่วมมือภาครัฐ-เอกชน ซึ่งภาครัฐเตรียมโครงการรับ           
นกัเดินทางจํานวน 277 ล้านคนในอีก 10 ปีข้างหน้า นอกจากการขยายสนามบินนานาชาติหลกัสาม
สนามบิน ภาครัฐยังมีแผนยกระดับสนามบินในจังหวัดอ่ืน ๆ อีก 36 สนามบินทั่วประเทศไทย            
ซึง่เป้าหมายหลกัคือการทําให้ประเทศไทยเป็นศนูย์บํารุงรักษาและซ่อมแซมระดบัพรีเม่ียมในภมิูภาค
และอาจจะขยายไปถึงระดบัเอเชียตะวนัออก รัฐบาลมีความตัง้ใจจะพฒันาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็น
ศูนย์การบินพาณิชย์และศูนย์กลางบํารุงรักษาและซ่อมแซม และจะปรับแนวทางเจาะกลุ่ม
นักท่องเ ท่ียวโดยเปล่ียนจากการเพิ่ม จํานวนนักท่องเ ท่ียว  ไปมุ่ ง เ น้นการเพิ่มการใช้จ่าย                       
ของนกัท่องเท่ียว โดยจะดึงดดูกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีกําลงัซือ้สงูมากขึน้ ส่วนกรุงเทพฯ ในฐานะท่ีเป็น         
เมืองหลวงและจดุหมายปลายทางของนกัทอ่งเท่ียว ประกอบด้วยอปุทานของโรงแรมสว่นใหญ่ และมี
ราคาห้องสงูท่ีสดุในพืน้ท่ีภาคกลาง ซึ่งอตัราการเข้าพกัของโรงแรมในกรุงเทพฯก็ทําให้อตัราเข้าพกั
ของโรงแรมในพืน้ท่ีภาคกลางสงูกว่าพืน้ท่ีอ่ืนๆ ในประเทศไทย โรงแรมระดบับนกลบัมาได้รับความ
นิยมอีกครัง้หลงัจากท่ีมีอุปทานใหม่เข้ามาในตลาดน้อยในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา และมีแนวโน้มท่ีดี          
ในปี 2561 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการจัดประชุม (MICE) ในเอเชีย โรงแรม
ระดบับนท่ีเน้นนกัธุรกิจ (Luxury or high-end business hotels) ทัง้ในกรุงเทพฯและจงัหวดัอ่ืนๆ            
ท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักท่องเท่ียวท่ีมาประชุมสมัมนาก็มีโอกาสท่ีจะเพิ่มรายได้จาก         
ค่าห้องพัก ห้องสัมมนา ห้องประชุม ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมจากการจัดงานประชุมสัมมนา          
เพราะนกัท่องเท่ียวท่ีมาประชมุสมัมนาจะใช้จ่ายมากกว่านกัท่องเท่ียวทัว่ไป 2-3 เท่า นอกจากนี ้
โรงแรมขนาดกลางและเล็กจะแข่งขันกับห้องพักทางเลือกอ่ืน ๆ เพิ่มมากขึน้ เช่น คอนโดมิเนียม           
โฮสเทล หรือ Airbnb แม้วา่คนใช้บริการ Airbnb มกัเป็นนกัท่องเท่ียวจากยโุรปท่ีมกัจะมองหาห้องพกั
อ่ืน ๆ นอกจากโรงแรมเพ่ือลดค่าใช้จ่าย เพราะนกัท่องเท่ียวจากยโุรปมกัจะเดินทางมาพกั 14-16 คืน               
ซึง่ยาวกว่านกัท่องเท่ียวจากเอเชียท่ีพกัประมาณ 7 คืน แต่นกัท่องเท่ียวชาวจีนก็เร่ิมจองห้องพกัจาก 
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Airbnb มากขึน้ ดังนัน้ การแข่งขันของโรงแรมขนาดกลางและเล็กก็จะรุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงโรงแรมในพืน้ท่ีท่ีมีนกัท่องเท่ียวชาวจีนมาก เช่น เชียงใหม่ พทัยา และภูเก็ต อย่างไรก็ตาม 
จดุเดน่ท่ีสามารถแข่งขนัได้ของโรงแรมเม่ือเทียบกบัห้องพกัทางเลือกอ่ืน ๆ คือสิ่งอํานวยความสะดวก 
ความปลอดภัย ความสะอาด และการบริการของพนักงานต้อนรับ ถึงแม้ว่า จํานวนนักท่องเท่ียว
ต่างชาติในประเทศไทยจะเพ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง แต่ก็มีปัจจยัเส่ียงอ่ืน ๆ เช่น สถานการณ์การเมือง
ในประเทศ สภาพเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ดังนัน้ รัฐบาลจึงพยายามลดความเส่ียง          
ท่ีไม่สามารถควบคมุได้เหลา่นี ้โดยสนบัสนนุการท่องเท่ียวในประเทศ รัฐบาลอนมุติัมาตรการการลด
ภาษีเพ่ือสนบัสนนุการประชมุสมัมนา การท่องเท่ียวเพ่ือการพกัผ่อน และธุรกิจ MICE ในจงัหวดัรอง 
55 จงัหวดัทัว่ประเทศไทยตลอดปี 2561 

 2.5.2 ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 

ภาคอสงัหาริมทรัพย์ขยายตวัเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และหวัเมืองใหญ่ ขณะท่ีภาค
ก่อสร้างชะลอลงจากโครงการก่อสร้างภาครัฐท่ีล่าช้าออกไปในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขยายตัวต่อเน่ือง สะท้อนจากยอดขายท่ีอยู่อาศัย           
ท่ีเติบโตได้ทัง้ประเภทแนวราบและแนวสงู โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจาก  

 ความคืบหน้าของโครงการลงทนุรถไฟฟ้าหลายสาย  

 การเร่งเปิดโครงการใหม่ของผู้ประกอบการหลายรายหลังจากท่ีได้ชะลอออกไปในช่วงต้นปี          
เพ่ือระบายอปุทานคงค้าง 

 การจัดรายการส่งเสริมการขายท่ีเพิ่มขึน้ภายหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ            
ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทัง้นี ้ผู้ประกอบการมองว่ากําลงัซือ้ท่ีดียังมาจากกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้
ระดับกลาง-บนเป็นหลัก ขณะท่ีกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้ระดับกลาง-ล่างมีกําลังซือ้ชะลอลง
เน่ืองจากรายได้ยงัไม่เพิ่มขึน้อย่างชดัเจน และบางรายมีภาระหนีส้งู ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์
ยงัคงระมัดระวงัการให้สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั (Post-finance) สะท้อนจากอตัราการปฏิเสธ
สนิเช่ือในหลายโครงการท่ีอยูใ่นระดบัสงูถงึร้อยละ 40-50  

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่า ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ         
และปริมณฑลมีแนวโน้มดีต่อเน่ือง ส่งผลให้หลายธุรกิจมีแผนลงทนุซือ้ท่ีดินท่ีมีศกัยภาพสําหรับเปิด
โครงการใหม่ในปี 2561 มากขึน้ โดยธุรกิจขนาดใหญ่จะเน้นกลุ่มลูกค้าตลาดกลาง-บน มากขึน้          
และมีแนวโน้มลงทนุพฒันาเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed use) เพิ่มขึน้ เน่ืองจาก
ต้นทุนราคาท่ีดินปรับสงูขึน้มาก ไม่สามารถคุ้มทุนหากพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมเพียงอย่างเดียว 
ขณะท่ีคาดว่า ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในภมิูภาคจะมีแนวโน้มทรงตวัจากกําลงัซือ้ในต่างจงัหวดัท่ีมีอยู่
จํากดั ประกอบกบัหลายธุรกิจยงัคงมีท่ีอยู่อาศยัคงค้างอยู่ รัฐบาลควรเพิ่มการก่อสร้างทางด่วนและ
ขยายเส้นทางถนนใหม่ ๆ รอบตัวเมืองกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพราะจะช่วยเพิ่มทําเลใหม ่            
ท่ีเหมาะสมสําหรับพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ และยงัช่วยกระจายตวัของเศรษฐกิจ นอกจากนี ้
นกัลงทนุเป็นตวัขบัเคล่ือนสําคญัท่ีช่วยให้ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ค่อย ๆ ฟืน้ตวั แต่ในระยะหลงัพบว่า 
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นกัลงทนุระยะยาวท่ีซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือปลอ่ยเช่าหรือถือครองระยะยาวเร่ิมอิ่มตวั เน่ืองจากมีการ
ลงทนุติดตอ่กนัเป็นระยะเวลาหลายปี ประกอบกบัผลตอบแทนการเช่าลดลง (คาดว่าต่ํากว่าร้อยละ 6 
ตอ่ปี) ทําให้ความน่าสนใจท่ีจะลงทนุน้อยลง ดงันัน้ ความต้องการซือ้จากกลุม่นกัลงทนุในระยะต่อไป
อาจไมเ่ร่งตวัขึน้มากนกั เพราะจะลงทนุด้วยความระมดัระวงั และเลือกสรรสินค้าอย่างดีในระดบัหนึ่ง 
อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนักลุม่นกัลงทนุชาวจีนเร่ิมเข้ามามีบทบาทมากขึน้  ทําให้ราคาของอสงัหาริมทรัพย์
ในบางโครงการและบางพืน้ท่ี เช่น พัทยา ปรับเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม อัตราการปฏิเสธสินเช่ือ         
ของธนาคารพาณิชย์อยู่ในระดับสงู โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้ระดับกลาง-ล่าง ซึ่งถือเป็น
อปุสรรคสําคญัในการดําเนินธุรกิจ จึงเห็นว่า ธนาคารพาณิชย์ควรเพิ่มความยืดหยุ่นในการพิจารณา
ให้สินเช่ือ และมีเกณฑ์ในการให้สินเช่ือลกูค้าท่ีมีรายได้ระดบักลาง-ล่างท่ีต่างออกไป หรือพิจารณา
เกณฑ์ผู้ ติดเครดิตบูโรท่ีชําระหนีเ้รียบร้อยแล้วเพียง 2 ปี จากเดิมท่ีต้องรอถึง 3 ปี นอกจากนี ้
ผู้ ประกอบการยังสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์หันมาพิจารณาแนวทางการให้สินเ ช่ือแบบ                      
Pre-mortgage เช่นเดียวกบัธนาคารในสิงคโปร์และมาเลเซีย เพ่ือแก้ไขปัญหาการขอสินเช่ือไม่ผ่าน 
เม่ือถึงเวลาโอนท่ีอยู่อาศัย ส่วนธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ท่ีให้เช่าพืน้ท่ีเชิงพาณิชย์มีแนวโน้มขยายตัว
อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้พืน้ท่ีให้เช่าใน Community mall เปิดใหม ่และการลงทนุในโครงการอสงัหาริมทรัพย์
แบบ Mixed use จึงมีความกงัวลว่าจะเกิดปัญหาอปุทานส่วนเกินในบางพืน้ท่ีในอนาคต อีกทัง้      
ยงัมองว่าปัจจบุนัผู้ เช่าร้านค้าในหลายกิจการ เช่น ร้านขายเสือ้ผ้า โรงเรียนกวดวิชา รวมถึงกิจกรรม
บนัเทิงต่างได้รับผลกระทบจากธุรกิจออนไลน์ท่ีเข้ามาแข่งขนั การปล่อยพืน้ท่ีให้เช่าจึงมีความเส่ียง 
และควรต้องใช้ผู้ เช่ียวชาญในการบริหาร ดงัจะเห็นได้จาก Community mall หลายแห่งต้องปิด
กิจการไป ขณะท่ีธนาคารพาณิชย์ยงัมีการให้สนิเช่ือกบัการลงทนุประเภทนีค้อ่นข้างมาก 

 2.6 การผลติ การตลาด และการจาํหน่าย 

 2.6.1 ธุรกจิโรงแรม 

การลงทุนในธุรกิจโรงแรมของบริษัทจะเน้นลงทุนในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว โดยในกรุงเทพฯ บริษัท          
จะเลือกลงทนุในสถานท่ีท่ีสะดวกในการเดินทางและอยู่ในย่านธุรกิจ เช่น โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ 
สขุมุวิท และโรงแรมไฮแอท รีเจนซ่ี กรุงเทพ สขุมุวิท (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) นอกจากนี ้บริษัทยงัมี
นโยบายกระจายการลงทนุในธุรกิจโรงแรมไปยงัต่างจงัหวดัท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวชัน้นําของประเทศ         
ท่ีมีศกัยภาพ เช่น โรงแรมเชอราตนั หวัหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมเชอราตนั หวัหิน ปราณบรีุ  
วิลล่า โดยจะเน้นกลุ่มลกูค้าต่างประเทศและลกูค้าในประเทศท่ีมีระดบัรายได้ปานกลาง – สงู และ        
ในการดําเนินธุรกิจโรงแรม บริษัทจะจัดจ้างบริษัทผู้บริหารโรงแรมท่ีมีประสบการณ์และมีเครือข่าย        
ทัว่โลกเข้าบริหารงาน อาทิ กลุม่ Marriott International และกลุม่ Hyatt International Corporation 
เป็นต้น ซึ่งบริษัทผู้ บริหารโรงแรมดังกล่าวจะมีเครือข่ายการตลาดท่ีกว้างขวางทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ และเป็นช่องทางท่ีสําคญัในการหาลกูค้าให้แก่โรงแรมของบริษัท และบริษัทยงัมีทีมงาน
ของบริษัทเองซึ่งจะทําหน้าท่ีในการส่งเสริมด้านการขายและการตลาดให้แก่ธุรกิจโรงแรมของบริษัท
ด้วยเช่นกัน นอกจากนี ้บริษัทยังมีการประสานงานกับตัวแทนด้านการท่องเท่ียวทัง้ในประเทศและ
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ต่างประเทศ และเว็ปไซด์ด้านการท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีมีช่ือเสียง รวมทัง้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
เพ่ือช่วยในการสง่เสริมด้านการขายและการตลาดให้แก่ธุรกิจโรงแรมของบริษัทด้วย 

 2.6.2 ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 

การลงทนุในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทจะเน้นการลงทนุในโครงการท่ีสามารถสร้างผลตอบแทน
ได้ในระยะสัน้ โดยในกรุงเทพฯ บริษัทจะเลือกลงทุนและพฒันาโครงการอาคารชุดพกัอาศยัในย่าน
ธุรกิจและใกล้ระบบขนส่งมวลชนท่ีสําคัญ เช่น โครงการเดอะ เทรนดี ้คอนโดมิเนียม โครงการไฮด์ 
สขุุมวิท โครงการไฮด์ สขุุมวิท 11 และโครงการไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ ซึ่งเป็นโครงการอาคารชุด         
พกัอาศยัระดบัหรู โดยบริษัทจะเน้นเจาะกลุ่มลกูค้าท่ีมีรายได้ระดบัปานกลาง – สงู (ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ) ท่ีต้องการท่ีพักอาศัยในย่านธุรกิจ และบริษัทยังมีนโยบายกระจายการลงทุน                 
ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ไปยงัต่างจงัหวดัท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวชัน้นําของประเทศท่ีมีศกัยภาพ เช่น 
โครงการหวัหิน บล ูลากูน และโครงการระยองวิลล่าและคอนโดมิเนียม เพ่ือเสนอขายให้กลุ่มลกูค้า             
ท่ีมีรายได้ระดบัปานกลาง – สงู (ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ) ท่ีต้องการสถานท่ีพกัผ่อนเป็นการ
สว่นตวัหรือไว้พกัผ่อนตอนเกษียณอาย ุในส่วนของการตลาดและการจําหน่าย บริษัทจะมีการว่าจ้าง
ตวัแทนขายท่ีมีช่ือเสียงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น CBRE และ HARRISON เป็นต้น  
และมีทีมงานของบริษัทเองซึ่งจะทําหน้าท่ีในการส่งเสริมการขายและการตลาดให้แก่ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท
ให้แก่ทีมงานขายอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้พนกังานขายสามารถให้คําแนะนํา ตอบข้อซกัถาม นําเสนอ
ข้อเด่น และสร้างความมัน่ใจให้แก่กลุ่มลกูค้าเป้าหมายได้ นอกจากนี ้บริษัทได้พฒันาเว็บไซต์ของ
บริษัท  http://www.grandeasset.com ให้มีความสวยงาม สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมลูได้ง่าย 
และมีรายละเอียดเก่ียวกับโครงการต่าง ๆ ของบริษัทอย่างครบถ้วน เพ่ือใช้ในการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์และใช้เป็นช่องทางในการติดตอ่กบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายอีกช่องทางหนึง่ 

 

3. ข้อมูลรายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิ
จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 

 

3.1 รายนามคณะกรรมการของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีทัง้สิน้ 11 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้
 1. นายวิชยั ทองแตง ประธานกรรมการ 
  2. ดร. พิจิตต รัตตกลุ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายชายนิด อรรถญาณสกลุ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
 4. นายวิทวสั วิภากลุ กรรมการ กรรมการบริหาร 
    และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
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 5. นางสาววิลาวณัย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการ กรรมการบริหาร 
    และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่การเงิน 
 6. นายสรุเดช นฤหล้า กรรมการและกรรมการบริหาร 
 7. นายอมรินทร์ นฤหล้า กรรมการและกรรมการบริหาร 
  8. นายไพสฐิ  แก่นจนัทน์ กรรมการ กรรมการบริหาร 
      และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจโรงแรม 
 9. นายพรชยั กิตติปัญญางาม กรรมการอิสระ 
    และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 10. นายวฒันา สทุธิพินิจธรรม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
    และกรรมการบริหารความเส่ียง 
 11. นายอมฤทธ์ิ ปัน้ศิริ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

 3.2 รายนามผู้บริหารของบริษัท 

 กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทมีทัง้สิน้ 14 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้
  1. ดร. พิจิตต รัตตกลุ ประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายชายนิด อรรถญาณสกลุ รองประธานกรรมการบริหาร 
 3. นายวิทวสั วิภากลุ กรรมการบริหาร 
    และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 4. นางสาววิลาวณัย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการบริหาร 
    และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่การเงิน 
 5. นายสรุเดช นฤหล้า กรรมการบริหาร 
 6. นายอมรินทร์ นฤหล้า กรรมการบริหาร 
  7. นายไพสฐิ  แก่นจนัทน์ กรรมการบริหาร 
      และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารธุรกิจโรงแรม 
 8. นายสมชาย  ตรีรัตนาพิทกัษ์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายกฎหมาย 
 9. นายสาธิต เกียรติกระจาย รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชี 
 10. นายพีรพล  นนทสติู รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขาย และการตลาด 
 11. นางสาวทิพาพร พานิชพงษ์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายปฏิบติัการ 
 12. นายสมศกัด์ิ ชยัพิทรูสวสัด์ิ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายก่อสร้าง ออกแบบ 
    และพฒันาโครงการ 
 13. นายสทุธิพงษ์  จิตโนทยั รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 14. นางสาวชฎาพร ฉายะวรรณ ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายการเงิน 
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 3.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

  บริษัทมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ดงัตอ่ไปนี ้

ลาํดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือ

หุ้น (%) 

1 บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิง้ จํากดั 1,026,558,657 35.53 

2 Citynet Asia Limited 206,850,000 7.16 

3 บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 147,000,000 5.08 

4 นายสรุชยั  รติทอง 144,000,000 4.98 

5 นางสาวศรัญญา  ชยัจฑุาพร 74,023,800 2.56 

6 นายทวี  อนนัตรัตนา 65,531,090 2.26 

7 นายวิเลศิ  วงศ์อภิสมัโพธ์ิ 58,964,005 2.04 

8 บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จํากดั (มหาชน) 49,099,819 1.70 

9 นายธีรธชั  พลูเกษม 43,424,115 1.50 

10 นายสรุกิต  รติทอง 41,500,000 1.43 

4. ประวัตกิารเพิ่มทุนและการจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

ในปี 2558 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทดงันี ้

(1) จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยเป็นหุ้นสามญั
จํานวนไม่เกิน 137,573,333 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.- บาท รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 137,573,333.- บาท 
หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น และในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการ
จดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท และ 

(2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.00556 บาท คิดเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 15,298,155.- บาท  

 รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.05556 บาท และบริษัทได้เพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนเดิม 2,751,466,667.- บาท ให้เป็นทนุจดทะเบียน 2,889,040,000.- บาท 
กลา่วคือ ให้เพิ่มทนุจดทะเบียนขึน้อีก 137,573,333.- บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 137,573,333 หุ้น มลูค่า 
ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ในปี 2560 บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนเดิม 2,889,040,000.- บาท ให้เป็นทนุจดทะเบียน 
5,000,000,000.- บาท กล่าวคือ ให้เพิ่มทนุจดทะเบียนขึน้อีก 2,110,960,763.- บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม ่             
เป็นจํานวน 2,110,960,763 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพ่ือจดัสรรและเสนอขายดงันี ้

 (1) ให้นําหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จํานวน 866,711,771 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ออกจดัสรรและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอตัราส่วน                
10 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ (ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นจากการคํานวณ ให้ปัดทิง้) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.- บาท ซึง่เป็น
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ราคาเท่ากับมูลค่าหุ้ น ท่ีตราไว้ของบริษัทคือหุ้ นละ  1.- บาท  โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท                    
เป็นผู้พิจารณากําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

 (2) ให้นําหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จํานวน 1,244,248,992 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.- บาท รวมทัง้หุ้นสามญัท่ีคงเหลือ
หลงัจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามข้อ (1) ข้างต้น (ถ้ามี) ออกจดัสรรและเสนอขายในคราวเดียว
หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราว ๆ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่       
ตอ่บคุคลในวงจํากดั ซึง่บคุคลดงักลา่วต้องไมเ่ป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
ของบริษัทหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้น         
ในราคาท่ีดีท่ีสดุตามสภาวะตลาดในช่วงท่ีเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่าราคาหุ้นละ 1.- บาท และ          
ไมต่ํ่ากวา่ราคาใดราคาหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

 2.1 ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ย้อนหลงัไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัทําการติดต่อกนั 
แตไ่มเ่กินสบิห้าวนัทําการติดตอ่กนัก่อนวนักําหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ โดยราคาท่ีนํามาถวัเฉล่ียดงักลา่ว
ต้องใช้ราคาเฉล่ียของการซือ้ขายหุ้นในแต่ละวนั ทัง้นี ้วนักําหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลงัไม่เกินกว่า
สามวนัทําการก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทนุ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกําหนดราคา
เสนอขายโดยมีสว่นลดได้ แตต้่องไมเ่กินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดงักลา่ว 

 2.2 ราคาท่ีกําหนดโดยผ่านกระบวนการท่ีเปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม ่          
ของบริษัท ณ ระดบัราคาท่ีต้องการ (Book Building) ซึง่ผา่นการสํารวจโดยบริษัทหลกัทรัพย์     
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ส่วนที่ 3 

ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทยีบย้อนหลัง 3 ปี 

1.  สรุปรายงานทางการเงนิ 

งบการเงินของบริษัทสําหรับปี 2558 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีท่ีได้รับ        
ความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. คือ นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีเลขท่ี 3930 สงักดับริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
และงบการเงินสําหรับปี 2559-2560 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559-2560 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีท่ีได้รับ            
ความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. คือ นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกลุ ผู้สอบบญัชีเลขท่ี 5874 สงักดับริษัท สํานกังาน อีวาย 
จํากดัเช่นเดียวกนั ซึง่ผู้สอบบญัชีได้รับรองและให้ความเหน็ไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีดงันี ้

งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า 
งบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด 
โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้สอบบญัชีมีข้อสงัเกตต่องบการเงินในปี 2558 
เก่ียวกบัคดีความระหวา่งบริษัทกบัเจ้าของท่ีดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของโรงแรมแหง่หนึง่ของบริษัท 

งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า 
งบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด 
โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้สอบบญัชีมีข้อสงัเกตต่องบการเงินในปี 2559 
เก่ียวกับคดีความระหว่างบริษัทกับเจ้าของท่ีดินซึ่งเป็นท่ีตัง้ของโรงแรมแห่งหนึ่งของบริษัท ซึ่งเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2559               
ศาลฎีกาได้มีคําพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ จงึถือวา่คดีความดงักลา่วได้สิน้สดุลง 

งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผู้สอบบญัชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า 
งบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด 
โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้สอบบญัชีมีข้อสงัเกตต่องบการเงินในปี 2560 
เก่ียวกับธุรกรรมการขายทรัพย์สินของบริษัทย่อยให้แก่ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และการรับรู้กําไรจากรายการ
ดงักล่าวเป็นจํานวนเงินประมาณ 573 ล้านบาท ซึ่งรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีสาระสําคญัอย่างมากต่องบการเงินและไม่ได้
เกิดขึน้ประจําตามปกติธุรกิจ 
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2.  สรุปฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาของบริษัทและบริษัทย่อย 
 ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิ 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2560 2559 2558 2560 2559 2558 
งบแสดงฐานะการเงนิ       
สนิทรัพย์       

สนิทรัพย์หมนุเวียน 4,327.78 2,689.90 1,935.71 3,812.64 3,923.41 3,119.03 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 4,957.02 4,999.45 3,947.77 5,547.67 4,409.08 3,258.02 

สนิทรัพย์รวม 9,284.80 7,689.35 5,883.48 9,360.31 8,332.49 6,377.05 
หนีส้นิ       

หนีส้นิหมนุเวียน 2,585.34 1,843.00 1,961.12 2,685.76 2,003.26 2,087.04 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน 3,076.25 2,944.19 1,026.10 3,046.03 2,907.67 991.64 

หนีส้นิรวม 5,661.59 4,787.19 2,987.22 5,731.79 4,910.93 3,078.68 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 2,889.04 2,889.04 2,889.04 2,889.04 2,889.04 2,889.04 
กําไรสะสม 734.17 13.12 7.22 739.48 532.52 409.33 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,623.21 2,902.16 2,896.26 3,628.52 3,421.56 3,298.37 
งบกาํไรขาดทุน       
รายได้       

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 1,093.20 1,079.22 1,052.40 646.53 628.36 576.77 
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,195.64 320.28 286.51 1,195.64 320.28 286.51 
รายได้อ่ืน       
กําไรจากการขายทรัพย์สิน

ให้แก่ทรัสต์ 573.44 - - - - - 
กําไรจากการสญูเสียการควบคมุใน 
บริษัทยอ่ย 8.75 - - - - - 

รายได้คา่เช่า 16.16 17.85 22.29 15.65 17.38 21.56 
ดอกเบีย้รับ 14.27 3.26 1.85 99.01 73.06 106.18 
อ่ืนๆ 34.34 33.24 23.02 49.62 36.50 21.77 

รวมรายได้ 2,935.80 1,453.85 1,386.07 2,006.45 1,075.58 1,012.79 
ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุการประกอบกิจการโรงแรม 392.05 388.83 390.12 218.63 219.53 214.04 
ต้นทนุการขายอสงัหาริมทรัพย์ 692.66 100.82 137.72 692.66 100.82 137.72 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 214.32 127.20 186.32 179.91 87.89 145.63 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 507.62 472.95 476.75 322.79 305.34 303.46 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 230.02 251.33 232.34 123.78 128.23 118.50 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน       
ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุใน 

บริษัทยอ่ย - - - 84.42 - - 
รวมต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 2,036.67 1,341.13 1,423.25 1,622.19 841.81 919.35 
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ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิ (ต่อ) 
 

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2560 2559 2558 2560 2559 2558 
กาํไรขัน้ต้น       

กําไรขัน้ต้นจากธุรกิจโรงแรม 701.15 690.39 662.28 427.90 408.83 362.73 
กําไรขัน้ต้นจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 502.99 219.46 148.79 502.99 219.46 148.76 

กาํไรขัน้ต้น 1,204.13 909.85 811.06 930.88 628.30 511.52 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ สาํหรับปี 723.05 5.90 (120.48) 213.70 123.19 5.57 
งบกระแสเงนิสด       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 738.98 (0.39) 283.74 (25.44) (55.61) 180.11 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (255.92) (1,284.62) (315.75) 52.74 (1,242.83) (231.21) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 454.77 1,387.80 164.83 462.95 1,385.75 163.27 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 937.83 102.79 132.82 490.25 87.32 112.17 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด 473.69 370.90 238.08 392.35 305.03 192.86 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,411.52 473.69 370.90 882.60 392.35 305.03 

 

 ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิ 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2560 2559 2558 2560 2559 2558 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  (เทา่) 1.67 1.46 0.99 1.42 1.96 1.49 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.56 1.65 1.03 1.58 1.44 0.93 
อัตรากาํไรขัน้ต้น (%) 52.61% 65.01% 60.58% 50.53% 66.23% 59.25% 
อตัรากําไรขัน้ต้น – ธุรกิจโรงแรม (%) 64.14% 63.97% 62.93% 66.18% 65.06% 62.89% 
อตัรากําไรขัน้ต้น – ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ (%) 42.07% 68.52% 51.93% 42.07% 68.52% 51.93% 
อัตรากาํไรสุทธิ (%) 24.63% 0.41% (8.69)% 10.65% 11.45% 0.55% 
มลูคา่ตามบญัชี (บาท/หุ้น) 1.21 0.97 0.96 1.21 1.14 1.10 
กําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.24 0.002 (0.04) 0.07 0.04 0.002 
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3.  คาํอธิบายและการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของบริษัท 

 ผลการดาํเนินงาน 

รายได้ 

 ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม จํานวน 2,936 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จํานวน 1,482  ล้านบาท คิดเป็น    
ร้อยละ 102 ซึง่เป็นรายได้เฉพาะของบริษัท 2,006 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จํานวน 931 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87  
โดยรายได้ของกลุ่มบริษัทมาจากรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมจํานวน 1,093 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 37     
ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จากปี 2559 เป็นเงินจํานวน 14 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1 โดยมาจากอตัราราคาห้องพกัถวัเฉล่ีย  
ดีขึน้ ในส่วนของรายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 1,196 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของรายได้รวมเพิ่มขึน้        
จากปี 2559 เป็นเงินจํานวน 875 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 273  โดยมาจากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของโครงการไฮด์ 
สุขุมวิท 11 ไฮด์ สุขุมวิท และหัวหิน บลู ลากูน คอนโดมิเนียม นอกจากนี  ้กลุ่มบริษัทยังมีกําไรจากการขายทรัพย์สิน
ให้แก่ทรัสต์ จํานวน 573 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของรายได้รวม เป็นผลมาจากการท่ีบริษัทย่อยได้ขายทรัพย์สิน    
ของโรงแรมเชอราตนั หวัหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ให้แก่กองทรัสต์ 

 ในปี 2559 กลุม่บริษัทมีรายได้รวม จํานวน 1,454 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จํานวน 68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 
ซึง่เป็นรายได้เฉพาะของบริษัทฯ 1,076 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จํานวน 63 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 6 โดยรายได้ของ
กลุ่มบริษัทมาจากรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมจํานวน 1,079 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของรายได้รวม 
เพิ่มขึน้จากปี 2558 เป็นเงินจํานวน 27 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3 โดยมาจากการท่ีจํานวนนกัท่องเท่ียวและนกัธุรกิจ             
ท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศในปี 2559 เพิ่มขึน้กว่าปีก่อน สง่ผลให้อตัราการเข้าพกัโรงแรมและอตัราราคาห้องพกัถวัเฉล่ียดีขึน้ 
ในสว่นของรายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 320 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของรายได้รวมเพิ่มขึน้จากปี 2558 
เป็นเงินจํานวน 34 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12 โดยมาจากการโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุของโครงการไฮด์ สขุมุวิท 

 ในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม จํานวน 1,386 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จํานวน 3,542 ล้านบาท คิดเป็น          
ร้อยละ 72 และเป็นรายได้เฉพาะบริษัท 1,013 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จํานวน 3,611 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78            
โดยรายได้ของกลุ่มบริษัทมาจากรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม จํานวน 1,052 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76            
ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จากปี 2557 เป็นเงินจํานวน 227 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 28 โดยมาจากการท่ีจํานวนนกัท่องเท่ียว
และนกัธุรกิจท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศในปี 2558 เพิ่มขึน้กว่าปีก่อน ทําให้ปริมาณลกูค้าท่ีจองพกัโรงแรมของกลุ่มบริษัท 
เพิ่มสงูขึน้ สง่ผลให้อตัราการเข้าพกัโรงแรมและอตัราราคาห้องพกัถวัเฉล่ียของกลุม่บริษัทดีกว่าปีก่อน ในสว่นของรายได้จาก
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 287 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2557 เป็นเงินจํานวน 3,757 
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 93 เน่ืองจากสว่นใหญ่ได้โอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุของโครงการไฮด์ สขุมุวิท ไปแล้วในปี 2557 

ค่าใช้จ่ายรวม และต้นทุนการประกอบกจิการโรงแรมและการขายอสังหาริมทรัพย์  

 ต้นทนุและค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทสําหรับปี 2560 มีจํานวนรวม 2,036 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จํานวน 695 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52 และเป็นต้นทนุและค่าใช้จ่ายเฉพาะบริษัท 1,622 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จํานวน 780  
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ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93 ประกอบด้วย ต้นทนุการประกอบกิจการโรงแรมของกลุ่มบริษัทมีจํานวนรวม 392 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2559 จํานวน 3 ล้านบาท หรือร้อยละ 1  โดยเพิ่มขึน้จากต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังาน เช่น เงินเดือน ค่าแรง 
และสวัสดิการอ่ืนๆ ซึ่งเพิ่มตามจํานวนพนักงานท่ีเพิ่มขึน้ สําหรับต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึน้จาก           
ปี 2559 จํานวน 592 ล้านบาท ตามสดัสว่นพืน้ท่ีของห้องชดุท่ีโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการไฮด์ สขุมุวิท 11 และโครงการหวัหิน 
บล ูลากนูท่ีเพิ่มขึน้ 

 ต้นทนุและค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทสําหรับปี 2559 มีจํานวนรวม 1,341 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จํานวน 82    
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 และเป็นต้นทนุและค่าใช้จ่ายเฉพาะบริษัท 842 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จํานวน 77 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 8 ประกอบด้วย ต้นทนุการประกอบกิจการโรงแรมของกลุ่มบริษัท ลดลงจากปี 2558 จํานวน 1 ล้านบาท                 
และเป็นส่วนเฉพาะบริษัท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จํานวน 5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 โดยเป็นการเปล่ียนแปลงตามรายได้                
ท่ีเปล่ียนแปลงไปของธุรกิจโรงแรม สําหรับต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ลดลงจากปี 2558 จํานวน 37                
ล้านบาท ตามสดัสว่นพืน้ท่ีของห้องชดุท่ีโอนกรรมสทิธ์ิของโครงการไฮด์ สขุมุวิท ท่ีลดลง 

 ต้นทนุและค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทสําหรับปี 2558 มีจํานวนรวม 1,423 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จํานวน 2,539 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64 และเป็นต้นทนุและค่าใช้จ่ายเฉพาะบริษัท 919 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จํานวน 2,569    
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74 ประกอบด้วย ต้นทนุการประกอบกิจการโรงแรมของกลุ่มบริษัท เพิ่มขึน้จากปี 2557 จํานวน              
53 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 และเป็นส่วนเฉพาะบริษัท เพิ่มขึน้จากปี 2557 จํานวน 32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18            
โดยเป็นการเพิ่มขึน้ตามรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ของธุรกิจโรงแรม สําหรับต้นทนุการขายอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทลดลงจากปี 2557 
จํานวน 2,465 ล้านบาท จากการท่ีบริษัทรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุของโครงการไฮด์ สขุมุวิทลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทมีจํานวนรวม 722 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จํานวน 
122 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 มาจากค่าใช้จ่ายในการขาย จํานวน 214 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จํานวน 87               
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68 มาจากคา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายและการโอน ค่าใช้จ่ายในการออกงานต่างๆ ของโครงการ
ไฮด์ สขุุมวิท และโครงการไฮด์ สขุุมวิท 11  นอกจากนี ้ยงัมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด เช่น  ค่าภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ และค่านายหน้า เป็นต้น ซึ่งเพิ่มขึน้ตามรายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด    
ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวนรวม 508 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จํานวน 35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7   
เกิดจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน การตดัจําหน่ายเงินมดัจําโครงการของบริษัทในอดีต และคา่เช่าโครงการโรงแรมแห่งหนึ่ง
จากกองทรัสต์  

 ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทมีจํานวนรวม 600 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จํานวน     
63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 มาจากค่าใช้จ่ายในการขาย จํานวนรวม 127 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จํานวน 59 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 32 เน่ืองจากในปี 2558 บริษัทได้มีการเปิดตัวโครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม          
แห่งใหม่ จึงมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัค่านายหน้า การใช้ส่ือโฆษณา และการออกงานต่างๆ เพ่ือการขายและการตลาดสงูกว่าปกติ 
ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวนรวม 473 ล้านบาท    ยังคงลดลงจากปี 2558 จํานวน 4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 
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เน่ืองจากในปี 2558 กลุ่มบริษัทมีรายการปรับปรุงค่าเช่าให้มีการรับรู้ค่าเช่าเป็นเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่าตามมาตรฐาน
การบญัชี 

 ในปี 2558 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุม่บริษัทมีจํานวนรวม 663 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จํานวน 154 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 มาจากค่าใช้จ่ายในการขาย จํานวนรวม 186 ล้านบาท ลดลงปี 2557 จํานวน 148  ล้านบาท   
คิดเป็นร้อยละ 44 จากการลดลงของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด และการลดลงของ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ของโครงการไฮด์ สขุุมวิท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการเปิดตวัโครงการไฮด์ สขุุมวิท 11      
ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ ในเดือนมีนาคม 2558 จึงมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัค่านายหน้า การใช้ส่ือโฆษณา และ        
การออกงานต่างๆ เพ่ือการตลาดเพิ่มขึน้ สว่นของค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวนรวม 477  ล้านบาท ยงัคงลดลงจากปี 2557 
จํานวน 5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 เน่ืองจากปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ เพ่ือเปิดโครงการไฮด์ สขุมุวิท      
มีการตัง้เพิ่มสํารองค่าชดเชยความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง และสํารองเบีย้ปรับเงินเพิ่มภาษีจากการขายโครงการคราวน์ 
พลาซ่า สขุุมวิท และมีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มท่ีบริษัทย่อยจากการปรับปรุงโรงแรมและเปิดดําเนินการของโรงแรมเชอราตนั หวัหิน 
ปราณบรีุ วิลลา่ 

กาํไรสุทธิ 

 สําหรับปี 2560 กลุ่มบริษัทมีผลกําไรสทุธิ 723 ล้านบาท กําไรเพิ่มขึน้จากปีก่อน เป็นจํานวน 717 ล้านบาท เป็นผล        
มาจากการเพิ่มขึน้ของกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดในโครงการไฮด์ 
สขุมุวิท 11 และโครงการหวัหิน บล ูลากนู รีสอร์ท การเพิ่มขึน้ของกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจโรงแรมจากอตัราราคาห้องพกัถวัเฉล่ีย
ท่ีดีขึน้เม่ือเทียบกับปีก่อน นอกจากนี  ้ยังมีกําไรจากกองทรัสต์เกิดขึน้ในปี 2560 และการลดลงของค่าเส่ือมราคาและ           
คา่ตดัจําหน่ายจากการท่ีบริษัทยอ่ยได้ขายทรัพย์สนิของโรงแรมเชอราตนั หวัหิน  รีสอร์ท แอนด์ สปาให้แก่กองทรัสต์ 

 สําหรับปี 2559 กลุม่บริษัทมีกําไรสทุธิ 6 ล้านบาท กําไรเพิ่มขึน้จากปีก่อน เป็นจํานวน 126 ล้านบาท เป็นผลมาจาก
การเพิ่มขึน้ของกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดในโครงการไฮด์ สขุุมวิท    
การเพิ่มขึน้ของกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจโรงแรมจากอตัราการเข้าพกัโรงแรมท่ีเพิ่มสงูขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน และจากการลดลง
ของค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ เน่ืองจากในปี 2558 บริษัทได้เปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียมแห่งใหม ่            
จงึมีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัคา่ส่ือโฆษณา การออกงานตา่งๆ เพ่ือการขายมากกวา่ปี 2559 

 สําหรับปี 2558 กลุ่มบริษัทมีขาดทนุสทุธิ 120 ล้านบาท กําไรลดลงจากปีก่อน เป็นจํานวน 722 ล้านบาท เป็นผล        
มาจากการลดลงของกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ผลขาดทนุมีสาเหตหุลกัจากการลดลงของกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ เน่ืองจากในปี 2558 มียอดโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดโครงการไฮด์ สขุุมวิท น้อยกว่าปีก่อน ทัง้นีเ้ป็นผลมาจาก
ห้องชดุของโครงการดงักลา่วสว่นใหญ่ได้โอนกรรมสทิธ์ิไปแล้วในปี 2557 
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ฐานะการเงนิ 

สนิทรัพย์ 

 กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เท่ากบั 9,285 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,596 ล้านบาท เม่ือเทียบกบั
มลูค่า ณ สิน้ปี 2559  เน่ืองมาจากบริษัทได้มีการพฒันาโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 2,269  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
252 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัมลูค่า ณ สิน้ปี 2559 การเพิ่มขึน้ของการก่อสร้างโครงการไฮด์ สขุมุวิท 11 การลงทนุในกิจการ 
ร่วมค้า จํานวน 475 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการร่วมค้าเพิ่มขึน้ จํานวน 452   
ล้านบาท การลงทุนในหน่วยทรัสต์ จํานวน 176 ล้านบาท การวางเงินมัดจําในการซือ้หุ้นในบริษัทแห่งหนึ่ง จํานวน 144    
ล้านบาท และการก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ลดลงจากการขายทรัพย์สินของโรงแรมเชอราตนั หวัหิน            
รีสอร์ท แอนด์ สปาให้แก่กองทรัสต์  และการลดลงจากการโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุจากโครงการตา่งๆ 

 กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 7,689 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,806 ล้านบาท เม่ือเทียบกบั
มลูคา่ ณ สิน้ปี 2558  เน่ืองมาจากการพฒันาโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 2,017 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 681 ล้านบาท 
เม่ือเทียบกบัมลูค่า ณ สิน้ปี 2558 จากการเพิ่มขึน้จากการก่อสร้างโครงการไฮด์ สขุุมวิท 11 การลงทนุเพ่ือพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์แห่งใหม่ การวางเงินลว่งหน้าเพ่ือซือ้ท่ีดินสําหรับโครงการในอนาคต จํานวน 422 ล้านบาท และการก่อสร้าง
โรงแรมแห่งใหม่ ทําให้สินทรัพย์ประเภทเงินมดัจํา และท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์รวมลดลง
จากการโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุของโครงการไฮด์ สขุมุวิท   

 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เท่ากบั 5,883 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 355 ล้านบาท เม่ือเทียบกบั
มลูค่า ณ สิน้ปี 2557 เน่ืองมาจากการพฒันาโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 1,336 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 43 ล้านบาท 
เม่ือเทียบกบัมลูค่า ณ สิน้ปี 2557 จากการเพ่ิมขึน้จากการก่อสร้างโครงการไฮด์ สขุุมวิท 11 และการลงทนุในการก่อสร้าง
โรงแรมแหง่ใหมข่องบริษัท การก่อสร้างห้องประชมุ ห้องอาหาร สระวา่ยนํา้ ของโรงแรมของบริษัทยอ่ย ทําให้สินทรัพย์ประเภท
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ตาม สนิทรัพย์รวมลดลงจากการโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุของโครงการไฮด์ สขุมุวิท 

หนีส้นิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุม่บริษัทมีหนีส้ินรวม เท่ากบั 5,662 ล้านบาท โดยมีหนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ 875 ล้านบาท  
เม่ือเทียบกบัหนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2559  โดยสาเหตหุลกัเน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของการออกหุ้นกู้  1,597  ล้านบาท อย่างไรก็ตาม 
เจ้าหนีต้ัว๋สญัญาใช้เงิน ลดลง 683 ล้านบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุม่บริษัทมีหนีส้ินรวม เท่ากบั 4,787 ล้านบาท โดยมีหนีส้ินรวมเพ่ิมขึน้ 1,800 ล้านบาท 
เม่ือเทียบกบัหนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2558 โดยสาเหตหุลกัเน่ืองมาจากการเพ่ิมขึน้ของการออกหุ้นกู้  1,346 ล้านบาท เงินกู้ ยืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึน้ 565 ล้านบาท และเงินมดัจํารับจากการขายห้องชดุโครงการเพิ่มขึน้ 184 ล้านบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินรวม เท่ากบั 2,987 ล้านบาท โดยหนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ 491 ล้านบาท             
เม่ือเทียบกับหนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2557 โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากการเพ่ิมขึน้ของเจ้าหนีต้ั๋วแลกเงินและเงินมัดจํารับ         
จากการขายห้องชดุโครงการ  
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ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม จํานวน 3,623 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 721 ล้านบาท หรือ        
คิดเป็นร้อยละ 25 เม่ือเทียบกับส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ สิน้ปี 2559 การเพิ่มขึน้ดังกล่าว มาจากผลประกอบการกําไรของ          
กลุม่บริษัทในปี 2560 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุม่บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม จํานวน 2,902 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.2 เม่ือเทียบกบัส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2558 การเพิ่มขึน้ดงักล่าว มาจากผลประกอบการกําไรของกลุ่มบริษัท          
ในปี 2559 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม จํานวน 2,896 ล้านบาท ลดลง 136 ล้านบาท หรือ          
คิดเป็นร้อยละ 4 เม่ือเทียบกับส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ สิน้ปี 2557 การลดลงดังกล่าว มาจากผลประกอบการขาดทุนของ               
กลุม่บริษัทและจากการจ่ายเงินปันผลทัง้ท่ีเป็นหุ้นปันผลและเงินสดของบริษัทในปี 2558  

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

 ในระหวา่งปี 2560 แหลง่ท่ีมาของเงินทนุท่ีสําคญัของกลุม่บริษัท สว่นใหญ่มาจากเงินสดสทุธิรับจากการประกอบการ
ของบริษัท ซึง่สว่นใหญ่ได้แก่ เงินรับท่ีมาจากธุรกิจโรงแรมและเงินรับท่ีมาจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ เช่น เงินจอง เงินมดัจํารับ
คา่งวด และเงินโอนกรรมสทิธ์ิจากผู้ ซือ้ห้องชดุของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 1,127 ล้านบาท เป็นต้น นอกจากนี ้   
กลุม่บริษัทมีแหลง่เงินรับจากการขายทรัพย์สนิโรงแรมเชอราตนั หวัหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ของบริษัทยอ่ยให้แก่ทรัสต์ จํานวน 
1,637 ล้านบาท และจากการจดัหาเงินจากแหลง่ตา่งๆ ได้แก่ จากการออกตัว๋แลกเงิน จํานวน 789 ล้านบาท จากการกู้ ยืมเงิน
ระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั จํานวน 100 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ของบริษัท จํานวน 1,594 ล้านบาท และจากการ
กู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินหลายแหง่ จํานวน 2,072 ล้านบาท 

 ในระหวา่งปี 2559 แหลง่ท่ีมาของเงินทนุท่ีสําคญัของกลุม่บริษัท สว่นใหญ่มาจากเงินสดสทุธิรับจากการประกอบการ
ของบริษัท ซึง่สว่นใหญ่ได้แก่ เงินรับท่ีมาจากธุรกิจโรงแรมและเงินรับท่ีมาจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ เช่น เงินจอง เงินมดัจํารับ
คา่งวด และเงินโอนกรรมสทิธ์ิจากผู้ ซือ้ห้องชดุของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 510 ล้านบาท เป็นต้น นอกจากนี ้             
กลุม่บริษัทมีแหลง่เงินรับจากการจดัหาเงินจากแหลง่ตา่งๆ ได้แก่ จากการออกตัว๋แลกเงิน จํานวน 1,771 ล้านบาท จากการ          
ออกหุ้นกู้ของบริษัท จํานวน 1,344 ล้านบาท และจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินแหง่หนึง่ จํานวน 645 ล้านบาท 

 ในระหวา่งปี 2558 แหลง่ท่ีมาของเงินทนุท่ีสําคญัของกลุม่บริษัท สว่นใหญ่มาจากเงินสดสทุธิรับจากการประกอบการ
ของบริษัท ซึง่สว่นใหญ่ได้แก่ เงินรับท่ีมาจากธุรกิจโรงแรมและเงินรับท่ีมาจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ เช่น เงินจอง เงินมดัจํารับ
คา่งวด และเงินโอนกรรมสทิธ์ิจากผู้ ซือ้ห้องชดุของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 458 ล้านบาท เป็นต้น นอกจากนี ้             
กลุม่บริษัทมีแหลง่เงินรับจากเงินฝากธนาคารท่ีไมติ่ดภาระคํา้ประกนัและข้อจํากดัในการเบิกใช้ในปี 2558 จํานวน 31               
ล้านบาท และจากการจดัหาเงินจากแหลง่ตา่งๆ ได้แก่ จากการออกตัว๋แลกเงินและกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินหลายแหง่
จํานวน 1,654 ล้านบาท 
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การบริหารจัดการสภาพคล่อง 

 ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษัทได้นําเงินทุนส่วนใหญ่ท่ีได้มาจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ไปใช้เพ่ือชําระหนีค้่าท่ีดินและ             
ค่าก่อสร้างสําหรับโครงการอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 344 ล้านบาท  จ่ายค่าภาษีเงินได้ จํานวน 50 ล้านบาท จ่ายเงินลงทุน          
ในการร่วมค้า จํานวน 480 ล้านบาท และให้กิจการร่วมค้ากู้ ยืมเงินระยะสัน้ จํานวน 452 ล้านบาท จ่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์
เผ่ือขาย จํานวน 176 ล้านบาท จ่ายเงินมดัจําเพ่ือซือ้หุ้นสามญัในบริษัทอ่ืน จํานวน 144 ล้านบาท จ่ายซือ้อปุกรณ์ตกแต่ง  
และเคร่ืองใช้ในการดําเนินงาน รวมทัง้การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารของโรงแรม จํานวน 608 ล้านบาท จ่ายเงินมดัจํา         
ค่าก่อสร้างอาคารโรงแรมแห่งใหม่ จํานวน 39 ล้านบาท ชําระคืนตัว๋แลกเงิน จํานวน 1,488 ล้านบาท ชําระคืนหนีเ้งินกู้ ยืม 
จากสถาบนัการเงินจํานวน 2,355 ล้านบาท และจ่ายดอกเบีย้ จํานวน 253 ล้านบาท 

 ในระหว่างปี 2559 กลุม่บริษัทได้นําเงินทนุสว่นใหญ่ท่ีได้มาจากท่ีกลา่วไว้ข้างต้น ไปใช้เพ่ือชําระหนีค้่าก่อสร้างสําหรับ
โครงการอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 546 ล้านบาท และ จ่ายค่าภาษีเงินได้ จํานวน 12 ล้านบาท จ่ายค่าท่ีดินรอการพัฒนา 
จํานวน 86 ล้านบาท จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซือ้ท่ีดิน จํานวน 422 ล้านบาท จ่ายเงินมดัจําค่าก่อสร้างอาคารโรงแรมแห่งใหม ่
จํานวน 117 ล้านบาท จ่ายซือ้อุปกรณ์ตกแต่งและเคร่ืองใช้ในการดําเนินงาน รวมทัง้การก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร               
ของโรงแรม จํานวน 665 ล้านบาท ชําระคืนตั๋วแลกเงิน จํานวน 2,030 ล้านบาท ชําระคืนเงินกู้ ระยะสัน้จากกิจการ                
ท่ีเก่ียวข้องกัน จํานวน 118 ล้านบาท   ชําระคืนหนีเ้งินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 83 ล้านบาท และจ่ายดอกเบีย้   
จํานวน 135 ล้านบาท 

 ในระหว่างปี 2558 กลุม่บริษัทได้นําเงินทนุสว่นใหญ่ท่ีได้มาจากท่ีกลา่วไว้ข้างต้น ไปใช้เพ่ือชําระหนีค้่าก่อสร้างสําหรับ
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 440 ล้านบาท จ่ายเงินมดัจําค่าก่อสร้างโครงการของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ และโรงแรม
จํานวน 167 ล้านบาท และ จ่ายค่าภาษีเงินได้ จํานวน 28 ล้านบาท จ่ายซือ้อปุกรณ์ตกแต่งและเคร่ืองใช้ในการดําเนินงาน 
รวมทัง้การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารของโรงแรม จํานวน 295 ล้านบาท ชําระคืนตัว๋แลกเงินและหนีเ้งินกู้ ยืมจากสถาบนั
การเงินจํานวน 1,354 ล้านบาท จ่ายคา่ดอกเบีย้ จํานวน 115 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จํานวน 15 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 




