หนังสือแจ้ งการจัดสรรและเอกสารจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1.

วัน เดือน ปี และครั ง้ ที่ของการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีมติให้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ได้ รับการอนุมตั ิ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

2.

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ของบริ ษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
(“บริ ษัท”) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้ อนุมตั ิให้ บริ ษัทเพิ่มทุนจํานวน 2,110,960,763.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
จํานวน 2,110,960,763 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.- บาท และให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 866,711,771 หุ้น ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม
ต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ (ในกรณี ที่มีเศษหุ้นจากการคํานวณ ให้ ปัดทิง้ ) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท และที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 และกําหนดวันจองซื ้อและชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2561 และวันที่ 9 - 12 เมษายน 2561 (รวม 5 วันทําการ) ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. - 15.30 น. ซึง่ มี
รายละเอียดการจัดสรรดังนี ้
ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน

:

หุ้นสามัญใหม่

ทุนจดทะเบียน
( ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561)

:

5,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท แบ่งเป็ น
- หุ้นสามัญ
จํานวน 5,000,000,000 หุ้น
- หุ้นบุริมสิทธิ
จํานวน
หุ้น

ทุนเรี ยกชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั

:

2,889,039,237 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท แบ่งเป็ น
- หุ้นสามัญ
จํานวน 2,889,039,237 หุ้น
- หุ้นบุริมสิทธิ
จํานวน
หุ้น

ทุนชําระแล้ วภายหลังการเพิ่มทุน
:
(หากมีการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ครบทังจํ
้ านวน)

3,755,751,008 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท แบ่งเป็ น
- หุ้นสามัญ
จํานวน 3,755,751,008 หุ้น
- หุ้นบุริมสิทธิ
จํานวน
หุ้น

วิธีการจัดสรร

จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม
ต่อ 3 หุ้น สามัญ ใหม่ (ในกรณี ที่ มี เ ศษหุ้นจากการคํ า นวณ ให้ ปั ดทิ ง้ )
โดยจัด สรรให้ แก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ซึ่ ง มี ร ายชื่ อ ปรากฎ ณ วัน กํ า หนดรายชื่ อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 5 มีนาคม 2561

:

หนังสือแจ้ งการจัดสรรและเอกสารการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน) หน้ า 1 ของ 26
m/set/grand/หนังสือแจ้ งการจัดสรรและเอกสารจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน.docx

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเกินสิทธิของตนได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้ องจองซื ้อและชําระเงินค่าหุ้น
ที่ ต นจองซื อ้ เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ข องตนพร้ อมกั บ การจองซื อ้ หุ้ นเพิ่ ม ทุ น
ตามสิทธิ
จํานวนหุ้นที่จดั สรร

:

866,711,771 หุ้น

อัตราส่วนการจองซื ้อ

:

10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
(ในการคํ า นวณสิ ท ธิ ข องผู้ถื อ หุ้น แต่ ล ะรายที่ จ ะสามารถจองซื อ้ หุ้น
เพิ่มทุนดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคํานวณตามอัตราส่วน
การจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ข องผู้ถือ หุ้นแต่ละราย บริ ษั ท
จะปั ดเศษหุ้นสามัญที่เหลือทิ ้งทังจํ
้ านวน)

ราคาเสนอขายต่อหุ้น

:

1.00 บาท

ในกรณีมีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรข้ างต้ น หรื อมีห้ นุ คงเหลือไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ให้ จดั สรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่ได้ จองซื ้อและชําระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื ้อ
เกิ นกว่าสิท ธิ ข องตนมาพร้ อมกับการจองซื อ้ และชํ า ระเงิ น ค่า หุ้นสามัญ ตามสิท ธิ ในราคาหุ้นละ 1.- บาท โดยมอบอํานาจให้
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทหรื อกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือ
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ได้ จองซื ้อและชําระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี ้
(ก)

ในกรณี จํ า นวนหุ้น สามัญ ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม จองซื อ้ เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ข องตนมี จํ า นวนมากกว่ า จํ า นวนหุ้น สามัญ
ส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้ จดั สรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ จองซื ้อและชําระเงิน
ค่าหุ้นสามัญที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมจนกว่าจะหมด หรื อไม่สามารถจัดสรรได้
เนื่องจากเป็ นเศษหุ้น

(ข)

ในกรณี จํ า นวนหุ้น สามัญ ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม จองซื อ้ เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ข องตนมี จํ า นวนน้ อ ยกว่ า จํ า นวนหุ้น สามัญ
ส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้ จดั สรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ จองซื ้อและชําระเงิน
ค่าหุ้นสามัญที่ จองซื อ้ เกิ นกว่า สิท ธิ ของตนทุกรายตามสัดส่วนการถื อ หุ้นเดิมจนกว่าจะไม่มีผ้ ูถือ หุ้น รายใด
ประสงค์ที่จะจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวอีกต่อไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญสําหรับส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรเพิ่มเติมโดยไม่มีดอกเบี ้ยภายใน 14
วันนับแต่วนั ที่ปิดรับการจองซื ้อหุ้น
นอกจากนี ้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้ างต้ นไม่ว่ากรณีใด จะต้ องไม่ทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อ
ั้
ษัท
เกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริ ษัทในลักษณะที่เข้ าข่ายต้ องทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
(Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเข้ าถื อหลักทรัพย์ เพื่อครอบงํากิจการ หรื อในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจํากัดการถือหุ้น
ของคนต่างด้ าวตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริษัท

หนังสือแจ้ งการจัดสรรและเอกสารการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน) หน้ า 2 ของ 26

(ค)

3.

ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญคงเหลือหลังจากการจัดสรรตาม (ก) และ (ข) ข้ างต้ น ให้ จดั สรรและเสนอขายหุ้นสามัญ
ที่ เ หลื อ ดัง กล่า วให้ แ ก่ บุค คลในวงจํ า กัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน
ที่ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด ตามมติ
ของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ต่อไป

วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทกําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2561

4.

กําหนดวันจองซือ้ และรั บชําระเงินค่ าหุ้นเพิ่มทุน
ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2561 และวันที่ 9 - 12 เมษายน 2561 (รวม 5 วันทําการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. - 15.30 น.
ณ ที่ทําการของบริษัทคือ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
ห้ องเลขที่ 3203-4 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชัน้ 32
388 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2204 9900
โทรสาร 0 2204 9996

5.

วัตถุประสงค์ การเพิ่มทุนและการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสํารองในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพื่อชํ าระหนี เ้ งินกู้ยืม และเพื่อ
รองรับการลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่มีทงโรงแรม
ั้
วิลล่าเพื่อขาย และอาคารชุด
้ ้น 3 แห่ง ได้ แก่ โรงแรม
พักอาศัยเพื่อขาย โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีโรงแรมที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและเปิ ดให้ บริ การแล้ วรวมทังสิ
เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รี สอร์ ท แอนด์ สปา และโรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า
และมี โ ครงการอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ก่ อ สร้ างแล้ ว เสร็ จ และอยู่ใ นระหว่ า งการขายและโอนกรรมสิท ธิ์ ร วม 4 โครงการ
ได้ แก่ โครงการไฮด์ สุขมุ วิท 13 โครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 โครงการหัวหิน บลู ลากูน และโครงการเดอะ เทรนดี ้ ออฟฟิ ศ
คอนโดมิเนียม นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีโครงการโรงแรมที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาจํานวน 1 แห่งคือ โรงแรมไฮแอท รี เจนซี่
แบงคอค สุขุมวิท ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 3,300 ล้ านบาท โดยบริ ษัทคาดว่า โรงแรมดังกล่าวจะสามารถเปิ ด
ให้ บริ การได้ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 นอกจากนี ้ ตามแผนธุรกิจของบริ ษัทในปี 2561 บริ ษัทมีแผนที่จะเปิ ดตัว
โครงการใหม่ ได้ แ ก่ โครงการอสัง หาริ มทรั พ ย์ จัง หวัด ระยอง ที่ ป ระกอบด้ ว ยโรงแรม วิล ล่า เพื่ อ ขาย และอาคารชุด
พักอาศัยเพื่อขาย มูลค่าการลงทุนรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 5,794 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทคาดว่า จะเริ่ มก่อสร้ างวิลล่าในไตรมาสที่ 1
้ ่ มก่อสร้ างอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขายในไตรมาสที่ 1
ปี 2561 และจะเริ่ มก่อสร้ างโรงแรมในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 รวมทังจะเริ
ปี 2563 ส่วนโครงการไฮด์ เฮอริ เทจ ทองหล่อ ซึ่งเป็ นโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขายบริ เวณถนนสุขุมวิท มีมลู ค่า
การลงทุนประมาณ 6,500 ล้ านบาท บริ ษัทคาดว่า จะเริ่ มก่อสร้ างในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 และบริ ษัทมีแผนที่จะปรับปรุ ง
โรงแรมที่มีอยู่เดิมให้ มีความหรู หราและทันสมัยมากยิ่งขึน้ เพื่อปรับการรับรู้ ของลูกค้ าที่มีต่อแบรนด์โดยการยกระดับ
ให้ เป็ น Luxury Brand และเพื่อปรับเพิ่มอัตราค่าบริการของโรงแรม ซึง่ บริษัทคาดว่า จะเริ่มการปรับปรุงในไตรมาสที่ 1

หนังสือแจ้ งการจัดสรรและเอกสารการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน) หน้ า 3 ของ 26

ปี 2561 รวมทังบริ
้ ษัทมีแผนที่จะเข้ าซื ้อกิจการโรงแรมในประเทศที่เปิ ดให้ บริ การแล้ วและมีศกั ยภาพในการสร้ างรายได้
ให้ แก่บริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี บริ ษัทจึงจําเป็ นต้ องมีเงินทุนส่วนหนึ่งสํารองไว้ เพื่อรองรั บการลงทุนและพัฒนาโครงการ
ั้
รวมทังใช้
้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และเพื่อ
อสังหาริ มทรัพย์ทงหมดในอนาคต
ชําระหนี เ้ งินกู้ยืม และบริ ษัทคาดว่า จํ านวนเงินทุนที่จะได้ รับจากการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ จะช่วยเสริ มสร้ างความมั่นคง
ทางด้ านการเงินให้ แก่บริ ษัท และเมื่อรวมกับสินทรัพย์ที่บริ ษัทมีอยู่ประกอบกับรายได้ ที่หมุนเวียนจากการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท จะทําให้ บริษัทสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และแผนการใช้ เงินที่กําหนดไว้ ได้
6.

ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะได้ รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อเป็ นการขยายฐานเงินทุนของบริ ษัท อันจะช่วยเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งและมัน่ คงทางการเงินของบริ ษัท ส่งผลให้
บริ ษัทมีต้นทุนการกู้ยืมเงินที่ตํ่าลงในอนาคต ช่วยให้ บริ ษัทสามารถขยายการลงทุนและการดําเนินธุรกิ จของบริ ษัท
ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึน้ และส่งผลให้ การดําเนินงานของบริ ษัทมีแนวโน้ มที่จะเติบโตในอนาคต ในขณะที่
ผู้ถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์จากมูลค่าของบริษัทที่จะเพิ่มมากขึ ้น รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่สมํ่าเสมอ

7.

นโยบายเงินปั นผลและสิทธิในการรั บเงินปั นผลของหุ้นส่ วนที่เพิ่มทุน
7.1

นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจกําหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลมีอัตราน้ อยกว่าอัตราที่กําหนดข้ างต้ นได้ หากบริ ษัท
มีความจําเป็ นที่จะต้ องนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกล่าวมาใช้ เพื่อการก่อสร้ างโครงการในปั จจุบนั ให้ แล้ วเสร็ จ
หรื อเพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัทต่อไป

8.

7.2

ผู้ที่ ไ ด้ รั บ การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ในครั ง้ นี ้ จะมี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผลจากการดํ า เนิ น งานเมื่ อ ได้ รั บ การ
จดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ ว

7.3

อื่น ๆ -ไม่มี-

รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นสําหรั บใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท
บริ ษัทขอเสนอแนะให้ ผ้ ูถือหุ้น ศึกษาข้ อมูลของบริ ษัทจากสารสนเทศของบริ ษัท ที่ได้ แนบมาพร้ อมกับหนังสือ ฉบับ นี ้
และผู้ถือหุ้นควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ ามี) ก่อนการตัดสินใจซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
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ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของบริษัท
1.

ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษัท
ชื่อ
สถานที่ตงั ้
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

2.

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
ห้ องเลขที่ 3203-4 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชัน้ 32
388 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
0 2204 9900
0 2204 9998
http://www.grandeasset.com

ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปั จจุบันของบริษัทและบริษัทย่ อย โดยสรุ ป
บริ ษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน) (GRAND) จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2531
ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 5,000,000,000 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ ว 2,889,039,237 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
2,889,039,237 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท บริ ษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภทคือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1

ธุรกิจโรงแรม
บริ ษัทมีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจเน้ นการลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว โดยจะจัดจ้ างบริ ษัทผู้บริ หาร
โรงแรมที่มีประสบการณ์และมีเครื อข่ายทัว่ โลกเข้ าบริ หารงาน อาทิ กลุม่ Marriott International และกลุม่ Hyatt
International Corporation เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ การลงทุนโรงแรมในกรุงเทพฯ บริ ษัทจะเลือกลงทุนในสถานที่ที่สะดวก
ในการเดิ นทางและอยู่ในย่านธุรกิ จ นอกจากนี ้ บริ ษั ทยังมี นโยบายกระจายการลงทุนในธุ รกิ จโรงแรม
ไปต่างจังหวัดที่เป็ นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวชัน้ นํ าของประเทศ โดยจะเน้ นกลุ่มลูกค้ าต่างประเทศและลูกค้ า
ในประเทศที่มีระดับรายได้ ปานกลาง - สูง หรื อทําเลแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในต่างจังหวัดที่มีศกั ยภาพ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
2.1.1

โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท (The Westin Grande Sukhumvit Hotel)
ตังอยู
้ ่ปากซอยสุขมุ วิท 19 ใกล้ กบั สถานีรถไฟฟ้าอโศก และสถานีรถไฟฟ้าใต้ ดินสุขมุ วิท บริ หารจัดการ
โดยกลุ่ม Marriott International ซึ่งเป็ นบริ ษัทบริ หารโรงแรมชันนํ
้ าระดับ 5 ดาว มีประสบการณ์
ด้ านการบริหารโรงแรมและมีโรงแรมในเครื อจํานวนกว่า 5,500 แห่ง ในกว่า 100 ประเทศทัว่ โลก และ
ในปั จจุบันถือเป็ นหนึ่งในบริ ษัทผู้บริ หารโรงแรมที่ใหญ่ ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โรงแรมเดอะ เวสทิน
แกรนด์ สุขมุ วิท เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว ขนาดอาคารสูง 25 ชัน้ มีจํานวนห้ องพักทังสิ
้ ้น 362 ห้ อง
พร้ อมสิ่งอํานวยความสะดวกและบริ การด้ านต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริ การโรงแรมครบวงจร อาทิเช่น
ห้ องแกรนด์บอลรูม, ห้ องเอนกประสงค์เพื่อการประชุมและจัดเลี ้ยงสัมมนา, ห้ องอาหาร Seasonal Taste
ห้ องอาหารและเครื่ องดื่มนานาชาติ, ห้ องอาหารญี่ปนุ่ Kisso, ห้ องอาหาร Zest Bar & Terrace,
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ศูนย์บริ การทางธุรกิจ, วารี น่า สปา, เวสทิน เวิร์คเอ้ าท์ ฟิ ตเนส สตูดิโอ สําหรับผู้ที่รักการออกกําลังกาย
พร้ อมอุปกรณ์ทนั สมัยครบครัน นอกจากนี ้ โรงแรมยังให้ บริ การจัดเลี ้ยงนอกสถานที่ และบริ การซักรี ด
แก่องค์กรธุรกิจที่มีความต้ องการ

2.2

2.1.2

โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รี สอร์ ท แอนด์ สปา (Sheraton Hua Hin Resort and Spa)
โรงแรมระดับ 5 ดาว บริ ห ารภายใต้ แ บรนด์ “Sheraton Hotels & Resorts” ของกลุ่ม Marriott
International ตัง้ อยู่บนชายหาดอันเงียบสงบของชะอํา ห่างจากกรุ งเทพฯ เพียง 200 กิโลเมตร
การเดินทางสะดวกสบาย โดยใช้ เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์เพียงประมาณ 2 ชัว่ โมงครึ่ง อาคาร
โรงแรมมี ลักษณะเป็ นอาคารสูง 2 ชัน้ เรี ยงรายรอบสระว่า ยนํ า้ และล้ อมรอบด้ ว ยสวนเขี ยวชอุ่ม
ให้ บ ริ ก ารห้ อ งพัก รวมจํ า นวน 240 ห้ อ ง พร้ อมสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกและบริ ก ารด้ า นต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับบริ การโรงแรมครบวงจร อาทิเช่น ห้ องประชุมสัมมนา ประกอบด้ วยห้ องแกรนด์ บอลรู ม
และห้ องประชุมเล็ก 2 ห้ อง พื ้นที่รวม 820 ตารางเมตร และห้ องประชุมเดอะ แชนเดอเลียร์ ท่ีหรู หรา
โอ่อ่า และสมบูรณ์แบบที่สดุ พื ้นที่ 892 ตารางเมตร, ห้ องอาหาร The Deck, ห้ องอาหาร InAzia,
ห้ องอาหาร Salas, ห้ องอาหาร Luna Lanai หรื อจัดเลี ้ยงแบบส่วนตัวในบรรยากาศสบาย ๆ
ที่ @Black นอกจากนี ้ โรงแรมยังให้ บริ การนวดเพื่อการพักผ่อนที่ Shine Spa by Sheraton ฟิ ตเนสที่
Sheraton Fitness Center สนามเทนนิส และ Star Club

2.1.3

โรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า (Sheraton Hua Hin Resort and Spa)
โรงแรมระดับ 5 ดาว บริ หารภายใต้ แบรนด์ “Sheraton Hotels & Resorts” ของกลุ่ม Marriott
International ประกอบด้ วยวิลล่าหรูพร้ อมสระว่ายนํ ้าส่วนตัวจํานวน 53 หลัง บนทําเลที่ตงท่
ั ้ ามกลาง
วงล้ อมอันเขียวชอุ่ม และเสียงประสานของแมกไม้ เขตร้ อนนานาพันธุ์ คลอสลับกับเสียงคลื่นกระทบ
ฝั่ งของหาดปราณบุรี พร้ อมสิ่งอํ านวยความสะดวกและบริ การด้ านต่าง ๆ ที่เกี่ ยวเนื่ องกับบริ การ
โรงแรม

2.1.4

โรงแรมไฮแอท รี เจนซี่ กรุงเทพ สุขมุ วิท (Hyatt Regency Bangkok, Sukhumvit)
เป็ นโรงแรมแห่งใหม่ของบริ ษัท ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้ าง ตัง้ อยู่ริมถนนสุขุมวิท บริ เวณปากซอย
สุขมุ วิท 13 ใกล้ กบั สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสนานา มีห้องพักหลากหลายแบบจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 273 ห้ อง
บริ ษัทได้ แต่งตัง้ Hyatt International Corporation เป็ นผู้บริ หารโรงแรมแห่งนี ้ และบริ ษัทคาดว่า
โรงแรมไฮแอท รี เจนซี่ กรุงเทพ สุขมุ วิท จะพร้ อมเปิ ดให้ บริการได้ ในปี 2561

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรั พย์
บริ ษัทจะเลือกลงทุนในโครงการที่สามารถสร้ างผลตอบแทนได้ ในระยะสัน้ และเน้ นการลงทุนในย่านธุรกิจ
หรื อแหล่งท่องเที่ยวที่ มีศักยภาพในการพัฒนาสูง สามารถเข้ า ถึงเครื อข่ ายคมนาคมที่ สะดวกหลากหลาย
และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียบพร้ อมในบริ เวณใกล้ เคียง โดยเน้ นการเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าที่มีรายได้ ระดับ
ปานกลาง – สูง (ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ) ซึ่งต้ องการที่พกั อาศัยในย่านธุรกิจ หรื อต้ องการที่พกั ผ่อน
เป็ นการส่วนตัวหรื อไว้ พกั ผ่อนตอนเกษี ยณอายุ นอกจากนี ้ การประกอบธุรกิจของบริ ษัทยังคํานึงถึงการบริ การ
หลังการขายเพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าในระยะยาว ปั จจุบนั บริษัทมีโครงการอสังหาริ มทรัพย์ดงั นี ้
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2.2.1

โครงการไฮด์ สุขมุ วิท (Hyde Sukhumvit)
โครงการคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัย สูง 40 ชัน้ ประกอบด้ วยห้ องชุดแบบ 1 ห้ องนอน 2 ห้ องนอน 3
ห้ องนอน จูเนียร์ เพ้ นท์เฮ้ าส์ และเพ้ นท์เฮ้ าส์ รวมจํานวน 454 ยูนิต ขนาดพื ้นที่ใช้ สอยตังแต่
้ 32.03 ถึง
้ ่บริ เวณปากซอยสุขุมวิท 13
487.63 ตารางเมตร มูลค่าโครงการรวมกว่า 5,000 ล้ านบาท ตังอยู
ปั จ จุบัน บริ ษั ท ได้ ทํ า การก่ อ สร้ างโครงการแล้ ว เสร็ จ โดยได้ เ ริ่ ม โอนกรรมสิ ท ธิ์ ห้ อ งชุด ตัง้ แต่ วัน ที่
26 ธันวาคม 2556 เป็ นต้ นมาจนถึงไตรมาส 4 ปี 2560 ซึง่ ทําการโอนกรรมสิทธิ์แล้ วกว่าร้ อยละ 99
้
ซึ่งห้ องชุดที่ยงั คงเหลือส่วนใหญ่เป็ นห้ องชุดขนาดใหญ่ประเภทดูเพล็กซ์
ของจํานวนห้ องชุดทังหมด
เพ้ นท์เฮ้ าส์

2.2.2

โครงการไฮด์ สุขมุ วิท 11 (Hyde Sukhumvit 11)
โครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 มูลค่าโครงการกว่า 4,000 ล้ านบาท ประกอบด้ วยอาคารเพื่อพักอาศัย
พร้ อมสิ่งอํานวยความสะดวก สูง 39 ชัน้ 1 อาคาร และอาคารจอดรถยนต์พร้ อมพื ้นที่เพื่อพักอาศัย
เพื่อการพาณิชย์ และพื ้นที่เพื่อการพักผ่อนบริ เวณดาดฟ้าสูง 9 ชัน้ 1 อาคาร โครงการนําเสนอห้ องชุด
หลากหลายแบบ แบ่งเป็ นห้ องชุดเพื่อพักอาศัยจํานวน 476 ยูนิต ประกอบด้ วยห้ องชุดแบบสตูดิโอ
1 ห้ องนอน 2 ห้ องนอน 3 ห้ องนอน ดูเพล็กซ์ ลอฟท์ ดูเพล็กซ์ เพ้ นท์เฮ้ าส์ และวิลล่า เพ้ นท์เฮ้ าส์ ขนาด
้ ประมาณ 27 ถึง 178 ตารางเมตร และห้ องชุดเพื่อการพาณิชย์ จํานวน 2 ยูนิต
พื ้นที่ใช้ สอยตังแต่
และตั ้งแต่มีการเปิ ดตัว โครงการไฮด์ สุข ุมวิท 11 ในปลายไตรมาส 1 ปี 2558 จนถึง วัน ที่ 31
ธันวาคม 2560 โครงการมียอดจองห้ องชุดรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 60% ของจํานวนยูนิตทังหมด
้

2.2.3

โครงการหัวหิน บลู ลากูน รี สอร์ ท (Hua Hin Blue Lagoon Resort)
โครงการหัว หิน บลู ลากูน รี สอร์ ท แบ่งพื น้ ที่ การพัฒนาโครงการออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แ ก่ โครงการ
บลูลากูน คอนโดมิเนียม (Blue Lagoon Condominium) และโครงการไอร์ แลนด์ วิลล่า (Island
Villas) ตังอยู
้ ต่ ิดกับโรงแรมเชอราตัน หัวหิน รี สอร์ ท แอนด์ สปา โดยโครงการบลูลากูน คอนโดมิเนียม
เป็ นอาคารชุด พัก อาศัย สูง 3 ชัน้ จํ า นวน 18 หลัง อาคารแต่ ล ะหลัง จะมี ห้ อ งชุด จํ า นวน 6 ยูนิ ต
รวมเป็ นห้ องชุดทัง้ หมด 108 ยูนิ ต ปั จจุบันโครงการได้ เสร็ จสมบูรณ์ พร้ อมเข้ าพักอาศัยแล้ ว และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เหลือเพียง 3 ยูนิตที่รอการขายและโอนกรรมสิทธิ์ในอนาคต ส่วนโครงการ
ไอร์ แลนด์ วิลล่า เป็ นบ้ านพักอาศัยบนเกาะแบบ 2 ชัน้ 3 ห้ องนอน จํานวน 37 หลัง ปั จจุบนั ปิ ดการ
ขายเรี ยบร้ อยแล้ ว

2.2.4

โครงการเดอะ เทรนดี ้ คอนโดมิเนียม (The Trendy Condominium)
โครงการเดอะ เทรนดี ้ คอนโดมิเนียม เป็ นโครงการคอนโดมิเนียมประเภทมิกซ์ยูสต์ ตัง้ อยู่ในซอย
สุขุม วิ ท 13 เพี ยง 70 เมตรจากถนนสุขุมวิ ท โครงการดัง กล่า วประกอบด้ ว ยอาคารชุด พักอาศัย
สํานักงาน และช็อปปิ ้งพลาซ่า ปั จจุบันก่อสร้ างเสร็ จสมบูรณ์ แล้ ว และได้ โอนกรรมสิทธิ์ ทงั ้ ในส่วน
อาคารชุดพักอาศัย สํานักงาน และช็อปปิ ง้ พลาซ่าไปเกือบทังหมดแล้
้
ว และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 เหลือเพียง 2 ยูนิตที่รอการขายและโอนกรรมสิทธิ์ในอนาคต
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2.2.5

โครงการไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ (Hyde Heritage Thonglor)
โครงการไฮด์ เฮอริ เทจ ทองหล่อ เป็ นโครงการอาคารชุดพักอาศัยระดับหรู ที่ผสานความคลาสสิก
และโมเดิร์นไว้ อย่างลงตัว ทั ้งเพื่ออยู่อาศัยและลงทุนอย่างมีศกั ยภาพ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 4,514
ล้ านบาท บนพื ้นที่ 2.5 ไร่ ริ มถนนสุขุมวิท ระหว่างสถานีบีทีเอสทองหล่อและเอกมัย ห่างจาก
สถานีทองหล่อเพียง 350 เมตร คาดว่าจะเปิ ดตัวโครงการภายในไตรมาส 3 ปี 2561
โครงการไฮด์ เฮอริ เ ทจ ทองหล่อ ได้ ผสานความร่ ว มมือ กับบริ ษัท พร็ อพเพอร์ ตี ้ เพอร์ เ ฟค จํา กัด
(มหาชน) และบริ ษัทชั ้นนําของญี่ ปุ่น “ซูมิโตโม้ ฟอเรสทรี ” ที่ก่อตั ้งมายาวนานกว่า 326 ปี และ
เป็ นผู้นําในธุรกิจป่ าไม้ และธุรกิจรับสร้ างบ้ าน พัฒนาที่อยู่อาศัยในหลายประเทศ

2.2.6

2.3

โครงการระยองวิลล่าและคอนโดมิเนียม (Rayong Villa & Condominium)
โครงการระยองวิล ล่า และคอนโดมิเ นีย มแบ่ง พื ้นที่ก ารพัฒ นาโครงการออกเป็ น 2 ส่ว น ได้ แ ก่
โครงการวิลล่า (Villa) และโครงการคอนโดมิเนียม (Condominium) อยู่ติดกับโรงแรมไฮแอท
รี เจนซี่ จังหวัดระยอง โดยโครงการวิลล่าตั ้งอยู่บนพื ้นที่ 34 ไร่ มีลกั ษณะเป็ นอาคารชุดพักอาศัย
2 ชั ้น 2-4 ห้ องนอน พร้ อมสระว่ายนํ ้า จํานวน 61 หลัง คาดว่าจะเปิ ดตัวโครงการภายในไตรมาส
4 ปี 2561 และในอนาคตโครงการมีแผนการสร้ างคอนโดมิเนียมไฮไรส์ ริ มชายหาด บนพื ้นที่ 5 ไร่
เพียบพร้ อมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน

ข้ อมูลของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริษัทมีบริษัทย่อยจํานวน 3 บริษัท และบริษัทร่วมจํานวน 1 บริษัทดังนี ้
1) บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จํากัด
ประเภทกิจการ
บริษัทย่อย
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจรับบริหารโรงแรมเชอราตัน หัวหิน รี สอร์ ท แอนด์ สปา
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ ว 125 ล้ านบาท
อัตราส่วนการถือหุ้น
ร้ อยละ 100
มูลค่าเงินลงทุน
207 ล้ านบาท
ความสัมพันธ์ลกั ษณะอื่น มีกรรมการของบริษัทจํานวน 5 คน เป็ นกรรมการของบริษัทย่อย
2) บริษัท โอเวนเดล จํากัด
ประเภทกิจการ
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ ว
อัตราส่วนการถือหุ้น
มูลค่าเงินลงทุน
ความสัมพันธ์ลกั ษณะอื่น

บริษัทย่อย
ประกอบธุรกิจโรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า
280 ล้ านบาท
ร้ อยละ 100
215 ล้ านบาท
มีกรรมการของบริษัทจํานวน 5 คน เป็ นกรรมการของบริษัทย่อย
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3) บริษัท แกรนด์ อีควิตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
ประเภทกิจการ
บริษัทย่อย
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ ว 250 ล้ านบาท
อัตราส่วนการถือหุ้น
ร้ อยละ 100
มูลค่าเงินลงทุน
250 ล้ านบาท
ความสัมพันธ์ลกั ษณะอื่น มีกรรมการของบริษัทจํานวน 5 คน เป็ นกรรมการของบริษัทย่อย
4) บริษัท แกรนด์ สตาร์ จํากัด
ประเภทกิจการ
บริษัทร่วม
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ ว 1,200 ล้ านบาท
อัตราส่วนการถือหุ้น
ร้ อยละ 40
มูลค่าเงินลงทุน
480 ล้ านบาท
ความสัมพันธ์ลกั ษณะอื่น มีกรรมการของบริษัทจํานวน 2 คน เป็ นกรรมการของบริษัทร่วม
2.4

ทรั พย์ สนิ ของบริษัทและบริษัทย่ อยที่สาํ คัญ
สินทรัพย์ที่สําคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมลู ค่าตามบัญชีดงั นี ้
ประเภททรั พย์ สนิ
ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ดินรอการพัฒนา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิทธิการเช่า
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

2.5

มูลค่ าตามบัญชี (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2,269,342,483
2,269,342,483
117,119,709
117,119,709
1,411,516,716
882,601,243
24,711,074
24,711,074
291,306,082
12,278,813
3,487,097,686
3,406,523,251

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
2.5.1

ธุรกิจโรงแรม
สถานการณ์ท่องเที่ยวประเทศไทยในปี 2560 มีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติจํานวน 35.4 ล้ านคน เพิ่มขึ ้น
จาก 32.6 ล้ านคนในปี 2559 หรื อเพิ่มขึ ้น 8.8% ซึง่ ก่อให้ เกิดรายได้ เพิ่มขึ ้น 11.7% หรื อคิดเป็ นรายได้
1.82 พันล้ านบาทในปี 2560 การเติบโตของตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็ นเพราะประเทศไทย
เป็ นจุดหมายปลายทางยอดนิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการ
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ได้ เปรี ยบในการแข่งขันด้ านราคาห้ องพักและความคุ้มค่าเงิน เมื่อเทียบกับประเทศในเอเชียแปซิฟิก
อย่า งไรก็ตาม การปราบทัว ร์ ผิดกฎหมายตัง้ แต่ปี 2559 ทํ า ให้ จํ า นวนนักท่อ งเที่ ย วชาวจี น ลดลง
ชั่ว คราวและปรั บเพิ่มขึน้ อี กครั ง้ ในปี 2560 หรื อ เพิ่มขึน้ 12% เมื่อ เทียบกับปี 2559 นักท่องเที่ ยว
ชาวจีนเพิ่มจาก 8.76 ล้ านคนในปี 2559 เป็ น 9.81 ล้ านคนในปี 2560 ซึ่งยังคงเป็ นนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาในประเทศไทยเป็ นอันดับหนึ่ง ส่วนอันดับสองคือนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
3.35 ล้ านคน ตามด้ วยนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และญี่ปนุ่
ตามลําดับ สาเหตุหนึ่งที่ทําให้ จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นคือ การเพิ่มจํานวนเที่ยวบินในเส้ นทางการ
บินเดิม หรื อการเพิ่มเส้ นทางการบินใหม่ เช่น เส้ นทางบินใหม่ระหว่างกรุงเทพฯ-แดกู เมืองทางใต้ ของ
ประเทศเกาหลีใ ต้ และกรุ งเทพฯ-ชัยปุระ (คนอินเดี ยเรี ยก จัยปูร์ หรื อ จัยเปอร์ ) กรุ งเทพฯ-ตริ รุช
ชิรัปปั ลลิ ประเทศอินเดีย ส่วนนักท่องเที่ยวในประเทศแถบอาเซียนซึ่งคิดเป็ น 26% ของจํานวน
นักท่องเที่ ยวต่างชาติทัง้ หมดได้ รับประโยชน์ จากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรื อ AEC
ซึ่ง ทํ า ให้ ก ารเดิ น ทางระหว่ า งประเทศในภูมิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ส ะดวกสบายมากขึ น้
ตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวมักเดินทางมาประเทศไทย
เพื่อจับจ่ายซื ้อของ ดังนัน้ การพัฒนาโครงการค้ าปลีกในบางพื ้นที่ เช่น จังหวัดหนองคาย อุดรธานี
ส่วนนักท่องเที่ยวจากยุโรป
ขอนแก่น นครราชสีมา มีส่วนทําให้ นักท่องเที่ยวจากลาวเพิ่มขึน้
เดินทางเข้ ามาในประเทศไทยมากเป็ นอันดับสามรองจากนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก (14.52
ล้ าน) และจากอาเซียน (9.12 ล้ าน) เพิ่มจาก 6.17 ล้ านคน เป็ น 6.51 ล้ านคน หรื อคิดเป็ นอัตรา
เพิ่มขึน้ 23% เมื่ อเที ยบกับ ปี ที่ แ ล้ ว สาเหตุที่จํานวนนักท่องเที่ ยวจากยุโ รปเพิ่มขึน้ คือ จํ านวน
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่ลดลงในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา เดินทางมาประเทศไทยอีกครัง้ เพิ่มจาก 1.09
ล้ านคนในปี 2559 เป็ น 1.35 ล้ านคนในปี 2560 หรื อคิดเป็ น 23% ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า ค่าเงินรู เบิล
ที่แข็งค่าขึน้ มีส่วนทําให้ จํานวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เข้ ามาในประเทศไทยเพิ่มขึน้ นอกจากนัน้
จํ า นวนนักท่อ งเที่ ย วจากเอเชี ย ใต้ ซึ่ง มี จํา นวนมากเป็ นอัน ดับ สี่ข องนักท่อ งเที่ ย วต่า งชาติทัง้ หมด
มีจํานวน 1.77 ล้ านคนในปี 2560 หรื อเพิ่มขึน้ 16% เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งปั จจัยหนึ่งที่ทําให้
นักท่องเที่ยวอินเดียเพิ่มขึ ้นคือเส้ นทางการบินใหม่ดงั ที่กล่าวไปแล้ ว ซึ่งอินเดียถือเป็ นตลาดที่เติบโต
ใหม่ตลาดหนึ่ง เนื่องจากจํานวนประชากรมากและอํานาจในการซื ้อสูง อีกหนึ่งปั จจัยที่เอื ้อต่อการ
เติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวคือ การยกเว้ นค่าธรรมเนียมวีซ่าและมาตรการปรับลดค่าธรรมเนียม
วีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้ าเมืองของนักท่องเที่ยวจาก 21 ประเทศเช่น จีน อินเดีย ซาอุดิอารเบีย และ
ไต้ หวัน ซึ่งมาตรการนีเ้ ริ่ มต้ นเมื่อเดือนธันวาคม 2558 หลังจากที่มีการปรามปรามทัวร์ ศูนย์เหรี ยญ
ที่ทําให้ นกั ท่องเที่ยวชาวจีนลดลง กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางจาก 21 ประเทศเหล่านี ้
สามารถสมัครวีซ่าที่สถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศนัน้ ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
วีซ่า ในขณะที่ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ visas on arrival (VoA) ลดจาก 2,000
บาทเหลือ 1,000 บาทต่อคน นอกจากนัน้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนับสนุนอัตลักษณ์
ของการท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาหาร (Gastronomy
Tourism) หนึง่ ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอาหารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คือการเข้ า
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มาของ Michelin Guide Bangkok ในช่วงปลายปี 2560 การท่องเที่ยวเชิงอาหารมุ่งเน้ นให้
นักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติท่องเที่ยวในหลายพื ้นที่ในประเทศไทย เพื่อลิ ้มลองอาหารไทย
จากแหล่ง ต้ น กํ าเนิด และแม้ ภาพรวมธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยมี แนวโน้ มเติบโตต่อ เนื่ องจาก
จํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ ้น แต่การแข่งขันก็รุนแรงมากขึ ้นจากการเพิ่มขึ ้นของจํานวนผู้ประกอบการ
ธุรกิจโรงแรม ซึง่ ผู้ประกอบการแต่ละกลุม่ ใช้ กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน โดยธุรกิจโรงแรมรายใหญ่รุกขยาย
ธุรกิจในประเทศทัง้ กรุ งเทพฯและต่างจังหวัด รวมถึงรุ กขยายฐานธุรกิจในต่างประเทศ นักลงทุน
ต่างชาติก็เข้ ามาลงทุนในตลาดโรงแรมในประเทศไทยเช่นกัน ส่วนธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและเล็ก
ก็สร้ างเอกลักษณ์ เพื่อเจาะนักท่องเที่ยวที่เปิ ดประสบการณ์ ใหม่และเน้ นการสร้ างความคุ้มค่ายิ่งขึ ้น
ในระดับราคาที่ไม่สงู มากนัก ส่งผลให้ ธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและเล็กมีความหลากหลายมากขึน้
การลงทุนในตลาดโรงแรมในพื ้นที่ต่างจังหวัดเช่น หัวหิน พัทยา เชียงราย ขยายตัวมากขึ ้น แต่เผชิญ
ความท้ าทายในการเพิ่มอัตราการเข้ าพักและราคาห้ องพัก ส่วนในภาพรวมรัฐบาลพยายามสนับสนุน
การท่องเที่ยวและผู้ประกอบการโรงแรม เช่น ในช่วงต้ นปี 2560 คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิแผนปฏิรูป
การบินของประเทศไทย โดยสนับสนุนให้ ภาคเอกชนลงทุนในการขยายสนามบินในประเทศไทย
จํานวน 16.4 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ ผ่านการร่ วมมือภาครัฐ-เอกชน ซึ่งภาครัฐเตรี ยมโครงการรับ
นักเดินทางจํานวน 277 ล้ านคนในอีก 10 ปี ข้ างหน้ า นอกจากการขยายสนามบินนานาชาติหลักสาม
สนามบิ น ภาครั ฐ ยัง มี แ ผนยกระดับ สนามบิ น ในจัง หวัด อื่ น ๆ อี ก 36 สนามบิ น ทั่ว ประเทศไทย
ซึง่ เป้าหมายหลักคือการทําให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์บํารุงรักษาและซ่อมแซมระดับพรี เมี่ยมในภูมิภาค
และอาจจะขยายไปถึงระดับเอเชียตะวันออก รัฐบาลมีความตังใจจะพั
้
ฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้ เป็ น
ศูน ย์ ก ารบิ น พาณิ ช ย์ แ ละศูน ย์ ก ลางบํ า รุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซม และจะปรั บ แนวทางเจาะกลุ่ม
นั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยเปลี่ ย นจากการเพิ่ ม จํ า นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ไปมุ่ ง เน้ นการเพิ่ ม การใช้ จ่ า ย
ของนักท่องเที่ยว โดยจะดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื ้อสูงมากขึ ้น ส่วนกรุ งเทพฯ ในฐานะที่เป็ น
เมืองหลวงและจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ประกอบด้ วยอุปทานของโรงแรมส่วนใหญ่ และมี
ราคาห้ องสูงที่สดุ ในพื ้นที่ภาคกลาง ซึ่งอัตราการเข้ าพักของโรงแรมในกรุ งเทพฯก็ทําให้ อตั ราเข้ าพัก
ของโรงแรมในพื ้นที่ภาคกลางสูงกว่าพื ้นที่อื่นๆ ในประเทศไทย โรงแรมระดับบนกลับมาได้ รับความ
นิยมอีกครัง้ หลังจากที่มีอุปทานใหม่เข้ ามาในตลาดน้ อยในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา และมีแนวโน้ มที่ดี
ในปี 2561 ปั จจุบันประเทศไทยเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางการจัดประชุม (MICE) ในเอเชีย โรงแรม
ระดับบนที่เน้ นนักธุรกิจ (Luxury or high-end business hotels) ทังในกรุ
้
งเทพฯและจังหวัดอื่นๆ
ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาประชุมสัมมนาก็มีโอกาสที่จะเพิ่มรายได้ จาก
ค่ า ห้ อ งพัก ห้ อ งสัม มนา ห้ อ งประชุม ค่ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม จากการจัด งานประชุ ม สัม มนา
เพราะนักท่องเที่ยวที่มาประชุมสัมมนาจะใช้ จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทัว่ ไป 2-3 เท่า นอกจากนี ้
โรงแรมขนาดกลางและเล็กจะแข่งขันกับ ห้ องพักทางเลือ กอื่น ๆ เพิ่มมากขึน้ เช่น คอนโดมิเนี ยม
โฮสเทล หรื อ Airbnb แม้ วา่ คนใช้ บริ การ Airbnb มักเป็ นนักท่องเที่ยวจากยุโรปที่มกั จะมองหาห้ องพัก
อื่น ๆ นอกจากโรงแรมเพื่อลดค่าใช้ จ่าย เพราะนักท่องเที่ยวจากยุโรปมักจะเดินทางมาพัก 14-16 คืน
ซึง่ ยาวกว่านักท่องเที่ยวจากเอเชียที่พกั ประมาณ 7 คืน แต่นกั ท่องเที่ยวชาวจีนก็เริ่ มจองห้ องพักจาก
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Airbnb มากขึน้ ดังนัน้ การแข่งขันของโรงแรมขนาดกลางและเล็กก็จะรุ นแรงมากขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรงแรมในพื ้นที่ที่มีนกั ท่องเที่ยวชาวจีนมาก เช่น เชียงใหม่ พัทยา และภูเก็ต อย่างไรก็ตาม
จุดเด่นที่สามารถแข่งขันได้ ของโรงแรมเมื่อเทียบกับห้ องพักทางเลือกอื่น ๆ คือสิ่งอํานวยความสะดวก
ความปลอดภัย ความสะอาด และการบริ การของพนักงานต้ อนรั บ ถึงแม้ ว่า จํ านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติในประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น สถานการณ์การเมือง
ในประเทศ สภาพเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ดังนัน้ รั ฐบาลจึงพยายามลดความเสี่ยง
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เหล่านี ้ โดยสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ รัฐบาลอนุมตั ิมาตรการการลด
ภาษี เพื่อสนับสนุนการประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน และธุรกิจ MICE ในจังหวัดรอง
55 จังหวัดทัว่ ประเทศไทยตลอดปี 2561
2.5.2

ธุรกิจอสังหาริมทรั พย์
ภาคอสังหาริ มทรัพย์ขยายตัวเฉพาะในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล และหัวเมืองใหญ่ ขณะที่ภาค
ก่อสร้ างชะลอลงจากโครงการก่อสร้ างภาครัฐที่ล่าช้ าออกไปในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ขยายตัวต่อเนื่อง สะท้ อนจากยอดขายที่อยู่อาศัย
ง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
ที่เติบโตได้ ทงประเภทแนวราบและแนวสู
ั้
 ความคืบหน้ าของโครงการลงทุนรถไฟฟ้าหลายสาย
 การเร่ งเปิ ดโครงการใหม่ของผู้ประกอบการหลายรายหลังจากที่ได้ ชะลอออกไปในช่วงต้ น ปี
เพื่อระบายอุปทานคงค้ าง
 การจัด รายการส่ง เสริ ม การขายที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ภายหลัง พระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทัง้ นี ้ ผู้ประกอบการมองว่ากําลังซือ้ ที่ดียังมาจากกลุ่มลูกค้ าที่มีรายได้
ระดับ กลาง-บนเป็ นหลัก ขณะที่ ก ลุ่ม ลูก ค้ า ที่ มี ร ายได้ ร ะดับ กลาง-ล่ า งมี กํ า ลัง ซื อ้ ชะลอลง
เนื่องจากรายได้ ยงั ไม่เพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน และบางรายมีภาระหนี ้สูง ส่งผลให้ ธนาคารพาณิชย์
ยังคงระมัดระวังการให้ สินเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post-finance) สะท้ อนจากอัตราการปฏิเสธ
สินเชื่อในหลายโครงการที่อยูใ่ นระดับสูงถึงร้ อยละ 40-50
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่า ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในเขตกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑลมีแนวโน้ มดีต่อเนื่อง ส่งผลให้ หลายธุรกิจมีแผนลงทุนซื ้อที่ดินที่มีศกั ยภาพสําหรับเปิ ด
โครงการใหม่ในปี 2561 มากขึน้ โดยธุรกิจขนาดใหญ่จะเน้ นกลุ่มลูกค้ าตลาดกลาง-บน มากขึน้
และมีแนวโน้ มลงทุนพัฒนาเป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์แบบผสม (Mixed use) เพิ่มขึ ้น เนื่องจาก
ต้ นทุนราคาที่ดินปรับสูงขึน้ มาก ไม่สามารถคุ้มทุนหากพัฒนาเป็ นคอนโดมิเนี ยมเพียงอย่างเดียว
ขณะที่คาดว่า ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในภูมิภาคจะมีแนวโน้ มทรงตัวจากกําลังซื ้อในต่างจังหวัดที่มีอยู่
จํากัด ประกอบกับหลายธุรกิจยังคงมีที่อยู่อาศัยคงค้ างอยู่ รัฐบาลควรเพิ่มการก่อสร้ างทางด่วนและ
ขยายเส้ น ทางถนนใหม่ ๆ รอบตัว เมื อ งกรุ ง เทพฯ และต่ า งจัง หวัด เพราะจะช่ ว ยเพิ่ ม ทํ า เลใหม่
ที่เหมาะสมสําหรับพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ และยังช่วยกระจายตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี ้
นักลงทุนเป็ นตัวขับเคลื่อนสําคัญที่ช่วยให้ ตลาดอสังหาริ มทรัพย์ค่อย ๆ ฟื น้ ตัว แต่ในระยะหลังพบว่า
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นักลงทุนระยะยาวที่ซื ้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อปล่อยเช่าหรื อถือครองระยะยาวเริ่ มอิ่มตัว เนื่องจากมีการ
ลงทุนติดต่อกันเป็ นระยะเวลาหลายปี ประกอบกับผลตอบแทนการเช่าลดลง (คาดว่าตํ่ากว่าร้ อยละ 6
ต่อปี ) ทําให้ ความน่าสนใจที่จะลงทุนน้ อยลง ดังนัน้ ความต้ องการซื ้อจากกลุม่ นักลงทุนในระยะต่อไป
อาจไม่เร่งตัวขึ ้นมากนัก เพราะจะลงทุนด้ วยความระมัดระวัง และเลือกสรรสินค้ าอย่างดีในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั กลุม่ นักลงทุนชาวจีนเริ่ มเข้ ามามีบทบาทมากขึ ้น ทําให้ ราคาของอสังหาริ มทรัพย์
ในบางโครงการและบางพื น้ ที่ เช่ น พัท ยา ปรั บ เพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งไรก็ ต าม อัต ราการปฏิ เ สธสิ น เชื่ อ
ของธนาคารพาณิชย์อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้ าที่มีรายได้ ระดับกลาง-ล่าง ซึ่งถือเป็ น
อุปสรรคสําคัญในการดําเนินธุรกิจ จึงเห็นว่า ธนาคารพาณิชย์ควรเพิ่มความยืดหยุ่นในการพิจารณา
ให้ สินเชื่อ และมีเกณฑ์ในการให้ สินเชื่อลูกค้ าที่มีรายได้ ระดับกลาง-ล่างที่ต่างออกไป หรื อพิจารณา
เกณฑ์ผ้ ูติดเครดิตบูโรที่ชําระหนีเ้ รี ยบร้ อยแล้ วเพียง 2 ปี จากเดิมที่ต้องรอถึง 3 ปี นอกจากนี ้
ผู้ ประกอบการยั ง สนั บ สนุ น ให้ ธนาคารพาณิ ช ย์ หั น มาพิ จ ารณาแนวทางการให้ สิ น เชื่ อ แบบ
Pre-mortgage เช่นเดียวกับธนาคารในสิงคโปร์ และมาเลเซีย เพื่อแก้ ไขปั ญหาการขอสินเชื่อไม่ผ่าน
เมื่อถึงเวลาโอนที่อยู่อาศัย ส่วนธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่ให้ เช่าพืน้ ที่เชิงพาณิ ชย์มีแนวโน้ มขยายตัว
้ ้นที่ให้ เช่าใน Community mall เปิ ดใหม่ และการลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์
อย่างต่อเนื่อง ทังพื
แบบ Mixed use จึงมีความกังวลว่าจะเกิดปั ญหาอุปทานส่วนเกินในบางพื ้นที่ในอนาคต อีกทัง้
ยังมองว่าปั จจุบนั ผู้เช่าร้ านค้ าในหลายกิจการ เช่น ร้ านขายเสื ้อผ้ า โรงเรี ยนกวดวิชา รวมถึงกิจกรรม
บันเทิงต่างได้ รับผลกระทบจากธุรกิจออนไลน์ที่เข้ ามาแข่งขัน การปล่อยพื ้นที่ให้ เช่าจึงมีความเสี่ยง
และควรต้ องใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญในการบริ หาร ดังจะเห็นได้ จาก Community mall หลายแห่งต้ องปิ ด
กิจการไป ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ยงั มีการให้ สนิ เชื่อกับการลงทุนประเภทนี ้ค่อนข้ างมาก
2.6

การผลิต การตลาด และการจําหน่ าย
2.6.1

ธุรกิจโรงแรม
การลงทุนในธุรกิจโรงแรมของบริ ษัทจะเน้ นลงทุนในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว โดยในกรุ งเทพฯ บริ ษัท
จะเลือกลงทุนในสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางและอยู่ในย่านธุรกิจ เช่น โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์
สุขมุ วิท และโรงแรมไฮแอท รี เจนซี่ กรุ งเทพ สุขมุ วิท (อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง) นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมี
นโยบายกระจายการลงทุนในธุรกิจโรงแรมไปยังต่างจังหวัดที่เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวชันนํ
้ าของประเทศ
ที่มีศกั ยภาพ เช่น โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รี สอร์ ท แอนด์ สปา และโรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี
วิลล่า โดยจะเน้ นกลุ่มลูกค้ าต่างประเทศและลูกค้ าในประเทศที่มีระดับรายได้ ปานกลาง – สูง และ
ในการดําเนินธุรกิจโรงแรม บริ ษัทจะจัดจ้ างบริ ษัทผู้บริ หารโรงแรมที่มีประสบการณ์ และมีเครื อข่าย
ทัว่ โลกเข้ าบริ หารงาน อาทิ กลุม่ Marriott International และกลุม่ Hyatt International Corporation
เป็ นต้ น ซึ่ง บริ ษั ทผู้บริ หารโรงแรมดังกล่าวจะมี เครื อข่ายการตลาดที่ กว้ างขวางทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ และเป็ นช่องทางที่สําคัญในการหาลูกค้ าให้ แก่โรงแรมของบริ ษัท และบริ ษัทยังมีทีมงาน
ของบริ ษัทเองซึ่งจะทําหน้ าที่ในการส่งเสริ มด้ านการขายและการตลาดให้ แก่ธุรกิจโรงแรมของบริ ษัท
ด้ วยเช่นกัน นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการประสานงานกับตัวแทนด้ านการท่องเที่ยวทัง้ ในประเทศและ
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ต่างประเทศ และเว็ปไซด์ด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียง รวมทังการท่
้
องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เพื่อช่วยในการส่งเสริมด้ านการขายและการตลาดให้ แก่ธุรกิจโรงแรมของบริษัทด้ วย
2.6.2

ธุรกิจอสังหาริมทรั พย์
การลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทจะเน้ นการลงทุนในโครงการที่สามารถสร้ างผลตอบแทน
ได้ ในระยะสัน้ โดยในกรุ งเทพฯ บริ ษัทจะเลือกลงทุนและพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยในย่าน
ธุรกิจและใกล้ ระบบขนส่งมวลชนที่สําคัญ เช่น โครงการเดอะ เทรนดี ้ คอนโดมิเนียม โครงการไฮด์
สุขุมวิท โครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 และโครงการไฮด์ เฮอริ เทจ ทองหล่อ ซึ่งเป็ นโครงการอาคารชุด
พักอาศัยระดับหรู โดยบริ ษัทจะเน้ นเจาะกลุ่มลูกค้ าที่มีรายได้ ระดับปานกลาง – สูง (ทังในประเทศ
้
และต่ า งประเทศ) ที่ ต้อ งการที่ พักอาศัย ในย่า นธุ รกิ จ และบริ ษั ทยังมี นโยบายกระจายการลงทุน
ในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ไปยังต่างจังหวัดที่เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวชัน้ นําของประเทศที่มีศกั ยภาพ เช่น
โครงการหัวหิน บลู ลากูน และโครงการระยองวิลล่าและคอนโดมิเนียม เพื่อเสนอขายให้ กลุ่มลูกค้ า
ที่มีรายได้ ระดับปานกลาง – สูง (ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ) ที่ต้องการสถานที่พกั ผ่อนเป็ นการ
ส่วนตัวหรื อไว้ พกั ผ่อนตอนเกษี ยณอายุ ในส่วนของการตลาดและการจําหน่าย บริ ษัทจะมีการว่าจ้ าง
ตัวแทนขายที่มีชื่อเสียงทังในประเทศและต่
้
างประเทศ อาทิเช่น CBRE และ HARRISON เป็ นต้ น
และมี ที ม งานของบริ ษั ท เองซึ่ ง จะทํ า หน้ าที่ ใ นการส่ ง เสริ ม การขายและการตลาดให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการฝึ กอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริ ษัท
อสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท ทังนี
ให้ แก่ทีมงานขายอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ พนักงานขายสามารถให้ คําแนะนํา ตอบข้ อซักถาม นําเสนอ
ั นาเว็บไซต์ของ
ข้ อเด่น และสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ พฒ
บริ ษัท http://www.grandeasset.com ให้ มีความสวยงาม สามารถเข้ าถึงและสืบค้ นข้ อมูลได้ ง่าย
และมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ โครงการต่ า ง ๆ ของบริ ษั ท อย่ า งครบถ้ วน เพื่ อ ใช้ ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และใช้ เป็ นช่องทางในการติดต่อกับกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายอีกช่องทางหนึง่

3.

ข้ อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
จองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2561
3.1

รายนามคณะกรรมการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีทงสิ
ั ้ ้น 11 ท่าน ดังต่อไปนี ้
1. นายวิชยั
ทองแตง
ประธานกรรมการ
2. ดร. พิจิตต
รัตตกุล
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
3. นายชายนิด
อรรถญาณสกุล
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
4. นายวิทวัส
วิภากุล
กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
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3.2

5. นางสาววิลาวัณย์

เหลืองนาคทองดี

6. นายสุรเดช
7. นายอมรินทร์
8. นายไพสิฐ

นฤหล้ า
นฤหล้ า
แก่นจันทน์

9. นายพรชัย

กิตติปัญญางาม

10. นายวัฒนา

สุทธิพินิจธรรม

11. นายอมฤทธิ์

ปั น้ ศิริ

กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่ การเงิน
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารธุรกิจโรงแรม
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รายนามผู้บริหารของบริษัท
กรรมการบริ หารและผู้บริหารของบริษัทมีทงสิ
ั ้ ้น 14 ท่าน ดังต่อไปนี ้
รัตตกุล
ประธานกรรมการบริหาร
1. ดร. พิจิตต
2. นายชายนิด
อรรถญาณสกุล
รองประธานกรรมการบริ หาร
3. นายวิทวัส
วิภากุล
กรรมการบริหาร
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4. นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการบริหาร
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ การเงิน
กรรมการบริหาร
5. นายสุรเดช
นฤหล้ า
6. นายอมรินทร์
นฤหล้ า
กรรมการบริหาร
7. นายไพสิฐ
แก่นจันทน์
กรรมการบริ หาร
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารธุรกิจโรงแรม
8. นายสมชาย
ตรี รัตนาพิทกั ษ์
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายกฎหมาย
9. นายสาธิต
เกียรติกระจาย
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายบัญชี
นนทสูติ
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขาย และการตลาด
10. นายพีรพล
11. นางสาวทิพาพร
พานิชพงษ์
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายปฏิบตั ิการ
12. นายสมศักดิ์
ชัยพิทรู สวัสดิ์
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายก่อสร้ าง ออกแบบ
และพัฒนาโครงการ
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
13. นายสุทธิพงษ์
จิตโนทัย
14. นางสาวชฎาพร
ฉายะวรรณ
ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ ายการเงิน
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3.3

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
บริษัทมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ดงั ต่อไปนี ้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท เมโทร พรี เมียร์ โฮลดิ ้ง จํากัด
Citynet Asia Limited
บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
นายสุรชัย
รติทอง
นางสาวศรัญญา ชัยจุฑาพร
นายทวี
อนันตรัตนา
นายวิเลิศ
วงศ์อภิสมั โพธิ์
บริษัท พร็อพเพอร์ ตี ้ เพอร์ เฟค จํากัด (มหาชน)
นายธีรธัช
พูลเกษม
นายสุรกิต
รติทอง

จํานวนหุ้น
สัดส่ วนการถือ
(หุ้น)
หุ้น (%)
1,026,558,657
35.53
206,850,000
7.16
147,000,000
5.08
144,000,000
4.98
74,023,800
2.56
65,531,090
2.26
58,964,005
2.04
49,099,819
1.70
43,424,115
1.50
41,500,000
1.43

ประวัตกิ ารเพิ่มทุนและการจ่ ายเงินปั นผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
ในปี 2558 บริษัทมีการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทดังนี ้
(1)

จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล โดยเป็ นหุ้นสามัญ
จํานวนไม่เกิน 137,573,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.- บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้นไม่เกิน 137,573,333.- บาท
หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล 0.05 บาทต่อหุ้น และในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการ
จัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และ

(2)

จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00556 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 15,298,155.- บาท

รวมเป็ นการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.05556 บาท และบริ ษัทได้ เพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,751,466,667.- บาท ให้ เป็ นทุนจดทะเบียน 2,889,040,000.- บาท
กล่าวคือ ให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ ้นอีก 137,573,333.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 137,573,333 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท
ในปี 2560 บริ ษัทได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,889,040,000.- บาท ให้ เป็ นทุนจดทะเบียน
5,000,000,000.- บาท กล่าวคือ ให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ ้นอีก 2,110,960,763.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
เป็ นจํานวน 2,110,960,763 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.- บาท เพื่อจัดสรรและเสนอขายดังนี ้
(1)

ให้ นําหุ้นสามัญที่ออกใหม่จํานวน 866,711,771 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.- บาท ออกจัดสรรและเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน
10 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคํานวณ ให้ ปัดทิ ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.- บาท ซึง่ เป็ น
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ราคาเท่ า กั บ มู ล ค่ า หุ้ นที่ ต ราไว้ ของบริ ษั ท คื อ หุ้ นละ 1.- บาท โดยมอบอํ า นาจให้ คณะกรรมการบริ ษั ท
เป็ นผู้พิจารณากําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
(2)

้ ้ นสามัญที่คงเหลือ
ให้ นําหุ้นสามัญที่ออกใหม่จํานวน 1,244,248,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.- บาท รวมทังหุ
หลังจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามข้ อ (1) ข้ างต้ น (ถ้ ามี) ออกจัดสรรและเสนอขายในคราวเดียว
หรื อ แบ่ง เป็ นส่ว น ๆ เพื่ อ เสนอขายเป็ นคราว ๆ ให้ แ ก่ บุค คลในวงจํ า กัด (Private Placement) ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจํากัด ซึง่ บุคคลดังกล่าวต้ องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการ
ของบริ ษัทหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษัทมีอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้น
ในราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้ องไม่ตํ่ากว่าราคาหุ้นละ 1.- บาท และ
ไม่ตํ่ากว่าราคาใดราคาหนึง่ ดังต่อไปนี ้
2.1

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน
แต่ไม่เกินสิบห้ าวันทําการติดต่อกันก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ โดยราคาที่นํามาถัวเฉลี่ยดังกล่าว
้ ้ วันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นต้ องย้ อนหลังไม่เกินกว่า
ต้ องใช้ ราคาเฉลี่ยของการซื ้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทังนี
สามวันทําการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริ ษัทอาจกําหนดราคา
เสนอขายโดยมีสว่ นลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้ อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

2.2

ราคาที่กําหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิ ดให้ ผ้ ูลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซือ้ หุ้นที่ออกใหม่
ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึง่ ผ่านการสํารวจโดยบริษัทหลักทรัพย์
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ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้ อนหลัง 3 ปี
1. สรุ ปรายงานทางการเงิน
งบการเงินของบริ ษัทสําหรั บปี 2558 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. คือ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3930 สังกัดบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
และงบการเงิ น สํา หรั บ ปี 2559-2560 สิน้ สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559-2560 ได้ รับ การตรวจสอบโดยผู้ส อบบัญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. คือ นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกลุ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5874 สังกัดบริ ษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัดเช่นเดียวกัน ซึง่ ผู้สอบบัญชีได้ รับรองและให้ ความเห็นไว้ ในรายงานผู้สอบบัญชีดงั นี ้
งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นไว้ ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า
งบการเงินเฉพาะบริ ษัทและงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตต่องบการเงินในปี 2558
ั้
งหนึง่ ของบริ ษัท
เกี่ยวกับคดีความระหว่างบริษัทกับเจ้ าของที่ดินซึง่ เป็ นที่ตงของโรงแรมแห่
งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นไว้ ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า
งบการเงินเฉพาะบริ ษัทและงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตต่องบการเงินในปี 2559
เกี่ ย วกับ คดี ค วามระหว่า งบริ ษั ท กับ เจ้ า ของที่ ดิ น ซึ่ง เป็ นที่ ตัง้ ของโรงแรมแห่ง หนึ่ง ของบริ ษั ท ซึ่ง เมื่ อ วัน ที่ 21 กัน ยายน 2559
ศาลฎีกาได้ มีคําพิพากษาให้ ยกฟ้องโจทก์ จึงถือว่าคดีความดังกล่าวได้ สิ ้นสุดลง
งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นไว้ ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า
งบการเงินเฉพาะบริ ษัทและงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตต่องบการเงินในปี 2560
เกี่ ยวกับธุรกรรมการขายทรัพย์ สินของบริ ษัทย่อยให้ แก่ทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และการรั บรู้ กําไรจากรายการ
ดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินประมาณ 573 ล้ านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่มีสาระสําคัญอย่างมากต่องบการเงินและไม่ได้
เกิดขึ ้นประจําตามปกติธุรกิจ
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2.

สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมาของบริษัทและบริษัทย่ อย
ตารางสรุ ปข้ อมูลทางการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
หน่ วย : ล้ านบาท
2560
2559
2560
2559
2558
2558
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรั พย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
3,119.03
4,327.78 2,689.90 1,935.71 3,812.64 3,923.41
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
3,258.02
4,957.02 4,999.45 3,947.77 5,547.67 4,409.08
สินทรั พย์ รวม
9,284.80 7,689.35 5,883.48 9,360.31 8,332.49 6,377.05
หนีส้ นิ
หนี ้สินหมุนเวียน
2,087.04
2,585.34 1,843.00 1,961.12 2,685.76 2,003.26
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
991.64
3,076.25 2,944.19 1,026.10 3,046.03 2,907.67
หนีส้ นิ รวม
5,661.59 4,787.19 2,987.22 5,731.79 4,910.93 3,078.68
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
2,889.04
2,889.04 2,889.04 2,889.04 2,889.04 2,889.04
กําไรสะสม
13.12
7.22 739.48
532.52
409.33
734.17
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
3,623.21 2,902.16 2,896.26 3,628.52 3,421.56 3,298.37
งบกําไรขาดทุน
รายได้
รายได้ จากการประกอบกิจการโรงแรม
628.36
576.77
1,093.20 1,079.22 1,052.40 646.53
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
320.28
286.51 1,195.64
320.28
286.51
1,195.64
รายได้ อ่ืน
กําไรจากการขายทรัพย์สิน
ให้ แก่ทรัสต์
573.44
กําไรจากการสูญเสียการควบคุมใน
บริ ษัทย่อย
8.75
รายได้ คา่ เช่า
17.85
22.29
15.65
17.38
21.56
16.16
ดอกเบี ้ยรับ
3.26
1.85
99.01
73.06
106.18
14.27
อื่นๆ
33.24
23.02
49.62
36.50
21.77
34.34
รวมรายได้
2,935.80 1,453.85 1,386.07 2,006.45 1,075.58 1,012.79
ต้ นทุนขายและค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
388.83
390.12 218.63
219.53
214.04
392.05
ต้ นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
100.82
137.72 692.66
100.82
137.72
692.66
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
127.20
186.32 179.91
87.89
145.63
214.32
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
472.95
476.75 322.79
305.34
303.46
507.62
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
251.33
232.34 123.78
128.23
118.50
230.02
ค่าใช้ จ่ายอื่น
ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนใน
84.42
บริ ษัทย่อย
รวมต้ นทุนขายและค่ าใช้ จ่าย
2,036.67 1,341.13 1,423.25 1,622.19
841.81
919.35
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ตารางสรุ ปข้ อมูลทางการเงิน (ต่ อ)
หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินรวม
2560
2559
2558

กําไรขัน้ ต้ น
กําไรขันต้
้ นจากธุรกิจโรงแรม
701.15
690.39
กําไรขันต้
้ นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
502.99
219.46
กําไรขัน้ ต้ น
1,204.13
909.85
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สําหรั บปี
723.05
5.90
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
738.98
(0.39)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(255.92) (1,284.62)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
454.77 1,387.80
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิ
937.83
102.79
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นงวด
473.69
370.90
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด 1,411.52
473.69

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2560
2559
2558

662.28
148.79
811.06
(120.48)

427.90
502.99
930.88
213.70

408.83
219.46
628.30
123.19

362.73
148.76
511.52
5.57

283.74
(315.75)
164.83
132.82
238.08
370.90

(25.44)
(55.61)
52.74 (1,242.83)
462.95 1,385.75
490.25
87.32
392.35
305.03
882.60
392.35

180.11
(231.21)
163.27
112.17
192.86
305.03

ตารางสรุ ปอัตราส่ วนทางการเงิน

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตรากําไรขัน้ ต้ น (%)
อัตรากําไรขันต้
้ น – ธุรกิจโรงแรม (%)
อัตรากําไรขันต้
้ น – ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
มูลค่าตามบัญชี (บาท/หุ้น)
กําไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท/หุ้น)

งบการเงินรวม
2560
2559
1.67
1.46
1.56
1.65
52.61% 65.01%
64.14% 63.97%
42.07% 68.52%
24.63%
0.41%
1.21
0.97
0.24
0.002

2558
0.99
1.03
60.58%
62.93%
51.93%
(8.69)%
0.96
(0.04)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2560
2559
2558
1.42
1.96
1.49
1.58
1.44
0.93
50.53% 66.23% 59.25%
66.18% 65.06% 62.89%
42.07% 68.52% 51.93%
10.65% 11.45%
0.55%
1.21
1.14
1.10
0.07
0.04
0.002
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3. คําอธิบายและการวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
ผลการดําเนินงาน
รายได้
ในปี 2560 กลุ่มบริ ษัทมีรายได้ รวม จํานวน 2,936 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จํานวน 1,482 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 102 ซึง่ เป็ นรายได้ เฉพาะของบริ ษัท 2,006 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จํานวน 931 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 87
โดยรายได้ ของกลุ่มบริ ษัทมาจากรายได้ จากการประกอบกิจการโรงแรมจํานวน 1,093 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 37
ของรายได้ รวม เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 เป็ นเงินจํานวน 14 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1 โดยมาจากอัตราราคาห้ องพักถัวเฉลี่ย
ดีขึน้ ในส่วนของรายได้ จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์จํานวน 1,196 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 41 ของรายได้ รวมเพิ่มขึน้
จากปี 2559 เป็ นเงินจํานวน 875 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 273 โดยมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของโครงการไฮด์
สุขุม วิ ท 11 ไฮด์ สุขุม วิ ท และหัว หิ น บลู ลากูน คอนโดมิ เ นี ย ม นอกจากนี ้ กลุ่ม บริ ษั ท ยัง มี กํ า ไรจากการขายทรั พ ย์ สิ น
ให้ แก่ทรั สต์ จํานวน 573 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20 ของรายได้ รวม เป็ นผลมาจากการที่บริ ษัทย่อยได้ ขายทรัพย์สิน
ของโรงแรมเชอราตัน หัวหิน รี สอร์ ท แอนด์ สปา ให้ แก่กองทรัสต์
ในปี 2559 กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ รวม จํานวน 1,454 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 จํานวน 68 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5
ซึง่ เป็ นรายได้ เฉพาะของบริ ษัทฯ 1,076 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 จํานวน 63 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6 โดยรายได้ ของ
กลุ่มบริ ษัทมาจากรายได้ จากการประกอบกิจการโรงแรมจํานวน 1,079 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 74 ของรายได้ รวม
เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เป็ นเงินจํานวน 27 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3 โดยมาจากการที่จํานวนนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ
ที่เดินทางเข้ ามาในประเทศในปี 2559 เพิ่มขึ ้นกว่าปี ก่อน ส่งผลให้ อตั ราการเข้ าพักโรงแรมและอัตราราคาห้ องพักถัวเฉลี่ยดีขึ ้น
ในส่วนของรายได้ จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์จํานวน 320 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 22 ของรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นจากปี 2558
เป็ นเงินจํานวน 34 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 12 โดยมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของโครงการไฮด์ สุขมุ วิท
ในปี 2558 กลุ่มบริ ษัทมีรายได้ รวม จํานวน 1,386 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2557 จํานวน 3,542 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 72 และเป็ นรายได้ เฉพาะบริ ษัท 1,013 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2557 จํานวน 3,611 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 78
โดยรายได้ ของกลุ่มบริ ษัทมาจากรายได้ จากการประกอบกิจการโรงแรม จํานวน 1,052 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 76
ของรายได้ รวม เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 เป็ นเงินจํานวน 227 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 28 โดยมาจากการที่จํานวนนักท่องเที่ยว
และนักธุรกิจที่เดินทางเข้ ามาในประเทศในปี 2558 เพิ่มขึ ้นกว่าปี ก่อน ทําให้ ปริ มาณลูกค้ าที่จองพักโรงแรมของกลุ่มบริ ษัท
เพิ่มสูงขึ ้น ส่งผลให้ อตั ราการเข้ าพักโรงแรมและอัตราราคาห้ องพักถัวเฉลี่ยของกลุม่ บริ ษัทดีกว่าปี ก่อน ในส่วนของรายได้ จาก
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์จํานวน 287 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 21 ของรายได้ รวม ลดลงจากปี 2557 เป็ นเงินจํานวน 3,757
ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 93 เนื่องจากส่วนใหญ่ได้ โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของโครงการไฮด์ สุขมุ วิท ไปแล้ วในปี 2557
ค่ าใช้ จ่ายรวม และต้ นทุนการประกอบกิจการโรงแรมและการขายอสังหาริมทรั พย์
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของกลุ่มบริ ษัทสําหรับปี 2560 มีจํานวนรวม 2,036 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จํานวน 695
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 52 และเป็ นต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายเฉพาะบริ ษัท 1,622 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จํานวน 780
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ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 93 ประกอบด้ วย ต้ นทุนการประกอบกิจการโรงแรมของกลุ่มบริ ษัทมีจํานวนรวม 392 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จํานวน 3 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1 โดยเพิ่มขึ ้นจากต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับพนักงาน เช่น เงินเดือน ค่าแรง
และสวัสดิการอื่ น ๆ ซึ่ง เพิ่มตามจํ า นวนพนัก งานที่ เพิ่มขึน้ สํา หรั บ ต้ น ทุน การขายอสัง หาริ มทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท เพิ่มขึน้ จาก
ปี 2559 จํานวน 592 ล้ านบาท ตามสัดส่วนพื ้นที่ของห้ องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์ของโครงการไฮด์ สุขมุ วิท 11 และโครงการหัวหิน
บลู ลากูนที่เพิ่มขึ ้น
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของกลุ่มบริ ษัทสําหรับปี 2559 มีจํานวนรวม 1,341 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 จํานวน 82
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6 และเป็ นต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายเฉพาะบริ ษัท 842 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 จํานวน 77 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 8 ประกอบด้ วย ต้ นทุนการประกอบกิจการโรงแรมของกลุ่มบริ ษัท ลดลงจากปี 2558 จํานวน 1 ล้ านบาท
และเป็ นส่วนเฉพาะบริ ษัท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 จํานวน 5 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3 โดยเป็ นการเปลี่ยนแปลงตามรายได้
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปของธุ ร กิ จ โรงแรม สํ า หรั บ ต้ น ทุน การขายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ลดลงจากปี 2558 จํ า นวน 37
ล้ านบาท ตามสัดส่วนพื ้นที่ของห้ องชุดที่โอนกรรมสิทธิ์ของโครงการไฮด์ สุขมุ วิท ที่ลดลง
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของกลุ่มบริ ษัทสําหรับปี 2558 มีจํานวนรวม 1,423 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2557 จํานวน 2,539
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 64 และเป็ นต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายเฉพาะบริ ษัท 919 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2557 จํานวน 2,569
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 74 ประกอบด้ วย ต้ นทุนการประกอบกิจการโรงแรมของกลุ่มบริ ษัท เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 จํานวน
53 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 16 และเป็ นส่วนเฉพาะบริ ษัท เพิ่มขึน้ จากปี 2557 จํานวน 32 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 18
โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นตามรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นของธุรกิจโรงแรม สําหรับต้ นทุนการขายอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัทลดลงจากปี 2557
จํานวน 2,465 ล้ านบาท จากการที่บริ ษัทรับรู้รายได้ จากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของโครงการไฮด์ สุขมุ วิทลดลง
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2560 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของกลุ่มบริ ษัทมีจํานวนรวม 722 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2559 จํานวน
122 ล้ า นบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 20 มาจากค่า ใช้ จ่า ยในการขาย จํ า นวน 214 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ จากปี 2559 จํ า นวน 87
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 68 มาจากค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริมการขายและการโอน ค่าใช้ จ่ายในการออกงานต่างๆ ของโครงการ
ไฮด์ สุขุมวิท และโครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 นอกจากนี ้ ยังมีค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด เช่น ค่าภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และค่านายหน้ า เป็ นต้ น ซึ่งเพิ่มขึ ้นตามรายได้ จากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
ในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร จํานวนรวม 508 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2559 จํานวน 35 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 7
เกิดจากค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน การตัดจําหน่ายเงินมัดจําโครงการของบริ ษัทในอดีต และค่าเช่าโครงการโรงแรมแห่งหนึ่ง
จากกองทรัสต์
ในปี 2559 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของกลุ่มบริ ษัทมีจํานวนรวม 600 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 จํานวน
63 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9 มาจากค่าใช้ จ่ายในการขาย จํานวนรวม 127 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 จํานวน 59 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 32 เนื่ องจากในปี 2558 บริ ษัทได้ มีการเปิ ดตัวโครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 ซึ่งเป็ นโครงการคอนโดมิเนี ยม
แห่งใหม่ จึงมีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับค่านายหน้ า การใช้ สื่อโฆษณา และการออกงานต่างๆ เพื่อการขายและการตลาดสูงกว่าปกติ
ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร จํ านวนรวม 473 ล้ านบาท ยังคงลดลงจากปี 2558 จํ านวน 4 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1
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เนื่องจากในปี 2558 กลุ่มบริ ษัทมีรายการปรับปรุ งค่าเช่าให้ มีการรับรู้ ค่าเช่าเป็ นเส้ นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าตามมาตรฐาน
การบัญชี
ในปี 2558 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของกลุม่ บริ ษัทมีจํานวนรวม 663 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2557 จํานวน 154
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 19 มาจากค่าใช้ จ่ายในการขาย จํานวนรวม 186 ล้ านบาท ลดลงปี 2557 จํานวน 148 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 44 จากการลดลงของค่า ใช้ จ่ายที่เกี่ ยวข้ องกับ ค่าใช้ จ่ายในการโอนกรรมสิท ธิ์ ห้ องชุด และการลดลงของ
ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขาย ของโครงการไฮด์ สุขุมวิท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ มีการเปิ ดตัวโครงการไฮด์ สุขุมวิท 11
ซึ่งเป็ นโครงการคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ ในเดือนมีนาคม 2558 จึงมีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับค่านายหน้ า การใช้ สื่อโฆษณา และ
การออกงานต่างๆ เพื่อการตลาดเพิ่มขึ ้น ส่วนของค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร จํานวนรวม 477 ล้ านบาท ยังคงลดลงจากปี 2557
จํานวน 5 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1 เนื่องจากปี 2557 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการ เพื่อเปิ ดโครงการไฮด์ สุขมุ วิท
มีการตังเพิ
้ ่มสํารองค่าชดเชยความเสียหายจากคดีฟ้องร้ อง และสํารองเบีย้ ปรับเงินเพิ่มภาษี จากการขายโครงการคราวน์
พลาซ่า สุขุมวิท และมีค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มที่บริ ษัทย่อยจากการปรับปรุ งโรงแรมและเปิ ดดําเนินการของโรงแรมเชอราตัน หัวหิน
ปราณบุรี วิลล่า
กําไรสุทธิ
สําหรับปี 2560 กลุ่มบริ ษัทมีผลกําไรสุทธิ 723 ล้ านบาท กําไรเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน เป็ นจํานวน 717 ล้ านบาท เป็ นผล
มาจากการเพิ่มขึน้ ของกําไรขัน้ ต้ นจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ ห้องชุดในโครงการไฮด์
้ นจากธุรกิจโรงแรมจากอัตราราคาห้ องพักถัวเฉลี่ย
สุขมุ วิท 11 และโครงการหัวหิน บลู ลากูน รี สอร์ ท การเพิ่มขึ ้นของกําไรขันต้
ที่ ดี ขึ น้ เมื่ อ เที ย บกับ ปี ก่ อ น นอกจากนี ้ ยัง มี กํ า ไรจากกองทรั สต์ เ กิ ด ขึน้ ในปี 2560 และการลดลงของค่า เสื่ อ มราคาและ
ค่าตัดจําหน่ายจากการที่บริษัทย่อยได้ ขายทรัพย์สนิ ของโรงแรมเชอราตัน หัวหิน รี สอร์ ท แอนด์ สปาให้ แก่กองทรัสต์
สําหรับปี 2559 กลุม่ บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 6 ล้ านบาท กําไรเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน เป็ นจํานวน 126 ล้ านบาท เป็ นผลมาจาก
การเพิ่มขึน้ ของกําไรขัน้ ต้ นจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ ห้องชุดในโครงการไฮด์ สุขุมวิท
การเพิ่มขึ ้นของกําไรขันต้
้ นจากธุรกิจโรงแรมจากอัตราการเข้ าพักโรงแรมที่เพิ่มสูงขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน และจากการลดลง
ของค่าใช้ จ่ายในการขายของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ เนื่องจากในปี 2558 บริ ษัทได้ เปิ ดตัวโครงการคอนโดมิเนียมแห่งใหม่
จึงมีคา่ ใช้ จ่ายเกี่ยวกับค่าสื่อโฆษณา การออกงานต่างๆ เพื่อการขายมากกว่าปี 2559
สําหรับปี 2558 กลุ่มบริ ษัทมีขาดทุนสุทธิ 120 ล้ านบาท กําไรลดลงจากปี ก่อน เป็ นจํานวน 722 ล้ านบาท เป็ นผล
มาจากการลดลงของกําไรขันต้
้ นจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ผลขาดทุนมีสาเหตุหลักจากการลดลงของกําไรขันต้
้ นจากธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ เนื่องจากในปี 2558 มียอดโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการไฮด์ สุขุมวิท น้ อยกว่าปี ก่อน ทังนี
้ เ้ ป็ นผลมาจาก
ห้ องชุดของโครงการดังกล่าวส่วนใหญ่ได้ โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ วในปี 2557
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ฐานะการเงิน
สินทรั พย์
กลุม่ บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 9,285 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,596 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ
มูลค่า ณ สิ ้นปี 2559 เนื่องมาจากบริ ษัทได้ มีการพัฒนาโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน 2,269 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
252 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่า ณ สิ ้นปี 2559 การเพิ่มขึ ้นของการก่อสร้ างโครงการไฮด์ สุขมุ วิท 11 การลงทุนในกิจการ
ร่ วมค้ า จํานวน 475 ล้ านบาท ซึ่งส่งผลให้ เงินให้ ก้ ูยืมระยะสันและดอกเบี
้
ย้ ค้ างรับจากกิจการร่ วมค้ าเพิ่มขึน้ จํานวน 452
ล้ านบาท การลงทุนในหน่วยทรั สต์ จํ านวน 176 ล้ านบาท การวางเงินมัดจํ าในการซื อ้ หุ้นในบริ ษัทแห่งหนึ่ง จํ านวน 144
ล้ านบาท และการก่อสร้ างโรงแรมแห่งใหม่ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ลดลงจากการขายทรัพย์สินของโรงแรมเชอราตัน หัวหิน
รี สอร์ ท แอนด์ สปาให้ แก่กองทรัสต์ และการลดลงจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากโครงการต่างๆ
กลุม่ บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 7,689 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,806 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ
มูลค่า ณ สิ ้นปี 2558 เนื่องมาจากการพัฒนาโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน 2,017 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 681 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับมูลค่า ณ สิ ้นปี 2558 จากการเพิ่มขึ ้นจากการก่อสร้ างโครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์แห่งใหม่ การวางเงินล่วงหน้ าเพื่อซื ้อที่ดินสําหรับโครงการในอนาคต จํานวน 422 ล้ านบาท และการก่อสร้ าง
โรงแรมแห่งใหม่ ทําให้ สินทรัพย์ประเภทเงินมัดจํา และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์รวมลดลง
จากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของโครงการไฮด์ สุขมุ วิท
กลุ่มบริ ษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 5,883 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 355 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับ
มูลค่า ณ สิ ้นปี 2557 เนื่องมาจากการพัฒนาโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน 1,336 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 43 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับมูลค่า ณ สิ ้นปี 2557 จากการเพิ่มขึ ้นจากการก่อสร้ างโครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 และการลงทุนในการก่อสร้ าง
โรงแรมแห่งใหม่ของบริษัท การก่อสร้ างห้ องประชุม ห้ องอาหาร สระว่ายนํ ้า ของโรงแรมของบริษัทย่อย ทําให้ สินทรัพย์ประเภท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์รวมลดลงจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของโครงการไฮด์ สุขมุ วิท
หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุม่ บริ ษัทมีหนี ้สินรวม เท่ากับ 5,662 ล้ านบาท โดยมีหนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้น 875 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับหนี ้สินรวม ณ สิ ้นปี 2559 โดยสาเหตุหลักเนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของการออกหุ้นกู้ 1,597 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม
เจ้ าหนี ้ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ลดลง 683 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุม่ บริ ษัทมีหนี ้สินรวม เท่ากับ 4,787 ล้ านบาท โดยมีหนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้น 1,800 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับหนี ้สินรวม ณ สิ ้นปี 2558 โดยสาเหตุหลักเนื่องมาจากการเพิ่มขึ ้นของการออกหุ้นกู้ 1,346 ล้ านบาท เงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ ้น 565 ล้ านบาท และเงินมัดจํารับจากการขายห้ องชุดโครงการเพิ่มขึ ้น 184 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษัทมีหนี ้สินรวม เท่ากับ 2,987 ล้ านบาท โดยหนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้น 491 ล้ านบาท
เมื่อเทียบกับหนี ส้ ินรวม ณ สิ ้นปี 2557 โดยสาเหตุหลักเนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ ของเจ้ าหนี ต้ ั๋วแลกเงินและเงินมัดจํารับ
จากการขายห้ องชุดโครงการ
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จํานวน 3,623 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 721 ล้ านบาท หรื อ
คิ ด เป็ นร้ อยละ 25 เมื่ อ เที ยบกับ ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น ณ สิ น้ ปี 2559 การเพิ่ ม ขึ น้ ดัง กล่า ว มาจากผลประกอบการกํ า ไรของ
กลุม่ บริ ษัทในปี 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุม่ บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม จํานวน 2,902 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 6 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2558 การเพิ่มขึ ้นดังกล่าว มาจากผลประกอบการกําไรของกลุ่มบริ ษัท
ในปี 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จํานวน 2,896 ล้ านบาท ลดลง 136 ล้ านบาท หรื อ
คิ ด เป็ นร้ อยละ 4 เมื่ อ เที ย บกับ ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น ณ สิ น้ ปี 2557 การลดลงดัง กล่า ว มาจากผลประกอบการขาดทุน ของ
กลุม่ บริษัทและจากการจ่ายเงินปั นผลทังที
้ ่เป็ นหุ้นปั นผลและเงินสดของบริษัทในปี 2558
แหล่ งที่มาของเงินทุน
ในระหว่างปี 2560 แหล่งที่มาของเงินทุนที่สําคัญของกลุม่ บริษัท ส่วนใหญ่มาจากเงินสดสุทธิรับจากการประกอบการ
ของบริ ษัท ซึง่ ส่วนใหญ่ได้ แก่ เงินรับที่มาจากธุรกิจโรงแรมและเงินรับที่มาจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ เช่น เงินจอง เงินมัดจํารับ
ค่างวด และเงินโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ซื ้อห้ องชุดของโครงการอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 1,127 ล้ านบาท เป็ นต้ น นอกจากนี ้
กลุม่ บริษัทมีแหล่งเงินรับจากการขายทรัพย์สนิ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รี สอร์ ท แอนด์ สปา ของบริษัทย่อยให้ แก่ทรัสต์ จํานวน
1,637 ล้ านบาท และจากการจัดหาเงินจากแหล่งต่างๆ ได้ แก่ จากการออกตัว๋ แลกเงิน จํานวน 789 ล้ านบาท จากการกู้ยืมเงิน
ระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกัน จํานวน 100 ล้ านบาท จากการออกหุ้นกู้ของบริษัท จํานวน 1,594 ล้ านบาท และจากการ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่ง จํานวน 2,072 ล้ านบาท
ในระหว่างปี 2559 แหล่งที่มาของเงินทุนที่สําคัญของกลุม่ บริ ษัท ส่วนใหญ่มาจากเงินสดสุทธิรับจากการประกอบการ
ของบริษัท ซึง่ ส่วนใหญ่ได้ แก่ เงินรับที่มาจากธุรกิจโรงแรมและเงินรับที่มาจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ เช่น เงินจอง เงินมัดจํารับ
ค่างวด และเงินโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ซื ้อห้ องชุดของโครงการอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 510 ล้ านบาท เป็ นต้ น นอกจากนี ้
กลุม่ บริษัทมีแหล่งเงินรับจากการจัดหาเงินจากแหล่งต่างๆ ได้ แก่ จากการออกตัว๋ แลกเงิน จํานวน 1,771 ล้ านบาท จากการ
ออกหุ้นกู้ของบริ ษัท จํานวน 1,344 ล้ านบาท และจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึง่ จํานวน 645 ล้ านบาท
ในระหว่างปี 2558 แหล่งที่มาของเงินทุนที่สําคัญของกลุม่ บริษัท ส่วนใหญ่มาจากเงินสดสุทธิรับจากการประกอบการ
ของบริ ษัท ซึง่ ส่วนใหญ่ได้ แก่ เงินรับที่มาจากธุรกิจโรงแรมและเงินรับที่มาจากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ เช่น เงินจอง เงินมัดจํารับ
ค่างวด และเงินโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ซื ้อห้ องชุดของโครงการอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 458 ล้ านบาท เป็ นต้ น นอกจากนี ้
กลุม่ บริ ษัทมีแหล่งเงินรับจากเงินฝากธนาคารที่ไม่ติดภาระคํ ้าประกันและข้ อจํากัดในการเบิกใช้ ในปี 2558 จํานวน 31
ล้ านบาท และจากการจัดหาเงินจากแหล่งต่างๆ ได้ แก่ จากการออกตัว๋ แลกเงินและกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่ง
จํานวน 1,654 ล้ านบาท
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การบริหารจัดการสภาพคล่ อง
ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริ ษัทได้ นําเงินทุนส่วนใหญ่ ที่ได้ มาจากที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ไปใช้ เพื่อชํ าระหนี ค้ ่าที่ดินและ
ค่าก่อสร้ างสําหรับโครงการอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน 344 ล้ านบาท จ่ายค่าภาษี เงินได้ จํานวน 50 ล้ านบาท จ่ายเงินลงทุน
ในการร่วมค้ า จํานวน 480 ล้ านบาท และให้ กิจการร่วมค้ ากู้ยืมเงินระยะสัน้ จํานวน 452 ล้ านบาท จ่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขาย จํานวน 176 ล้ านบาท จ่ายเงินมัดจําเพื่อซื ้อหุ้นสามัญในบริ ษัทอื่น จํานวน 144 ล้ านบาท จ่ายซื ้ออุปกรณ์ตกแต่ง
และเครื่ องใช้ ในการดําเนินงาน รวมทังการก่
้
อสร้ างและปรับปรุ งอาคารของโรงแรม จํานวน 608 ล้ านบาท จ่ายเงินมัดจํา
ค่าก่อสร้ างอาคารโรงแรมแห่งใหม่ จํานวน 39 ล้ านบาท ชําระคืนตัว๋ แลกเงิน จํานวน 1,488 ล้ านบาท ชําระคืนหนี ้เงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินจํานวน 2,355 ล้ านบาท และจ่ายดอกเบี ้ย จํานวน 253 ล้ านบาท
ในระหว่างปี 2559 กลุม่ บริ ษัทได้ นําเงินทุนส่วนใหญ่ที่ได้ มาจากที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ไปใช้ เพื่อชําระหนี ้ค่าก่อสร้ างสําหรับ
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ จํ านวน 546 ล้ านบาท และ จ่ายค่าภาษี เงินได้ จํานวน 12 ล้ านบาท จ่ายค่าที่ดินรอการพัฒนา
จํานวน 86 ล้ านบาท จ่ายเงินล่วงหน้ าค่าซื ้อที่ดิน จํานวน 422 ล้ านบาท จ่ายเงินมัดจําค่าก่อสร้ างอาคารโรงแรมแห่งใหม่
จํ านวน 117 ล้ านบาท จ่ายซือ้ อุปกรณ์ ตกแต่งและเครื่ องใช้ ในการดําเนินงาน รวมทัง้ การก่อสร้ างและปรับปรุ งอาคาร
ของโรงแรม จํ านวน 665 ล้ านบาท ชํ าระคื น ตั๋ว แลกเงิ น จํ านวน 2,030 ล้ านบาท ชํ าระคื นเงิ นกู้ระยะสัน้ จากกิ จการ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกัน จํ า นวน 118 ล้ า นบาท ชํ า ระคื น หนี เ้ งิ น กู้ยืมจากสถาบันการเงิ น จํ า นวน 83 ล้ า นบาท และจ่ายดอกเบี ย้
จํานวน 135 ล้ านบาท
ในระหว่างปี 2558 กลุม่ บริ ษัทได้ นําเงินทุนส่วนใหญ่ที่ได้ มาจากที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ไปใช้ เพื่อชําระหนี ้ค่าก่อสร้ างสําหรับ
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ จํานวน 440 ล้ านบาท จ่ายเงินมัดจําค่าก่อสร้ างโครงการของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ และโรงแรม
จํานวน 167 ล้ านบาท และ จ่ายค่าภาษี เงินได้ จํานวน 28 ล้ านบาท จ่ายซื ้ออุปกรณ์ ตกแต่งและเครื่ องใช้ ในการดําเนินงาน
รวมทังการก่
้
อสร้ างและปรับปรุ งอาคารของโรงแรม จํานวน 295 ล้ านบาท ชําระคืนตัว๋ แลกเงินและหนีเ้ งินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินจํานวน 1,354 ล้ านบาท จ่ายค่าดอกเบี ้ย จํานวน 115 ล้ านบาท และจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด จํานวน 15 ล้ านบาท

หนังสือแจ้ งการจัดสรรและเอกสารการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน) หน้ า 26 ของ 26

