IPO FOCUS

FOCU
S

แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชีช1 วน

บริษัท วีรันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Veranda Resort Public Company Limited
สําหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน
จํานวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 5.00 บาท
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท
เพือเสนอขายให้ แก่บคุ คลตามดุลยพินิจของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย
บุคคลทีมีความสัมพันธ์ซงึ เป็ นกรรมการหรือผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ระยะเวลาจองซือ1
ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที 24 - 26 เมษายน 2562
ทีปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
วันทีย ืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชีช1 วน: 24 ตุลาคม 2561
วันทีแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช1 วนมีผลใช้ บังคับ: 23 เมษายน 2562
ก่ อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอี ยดเกียวกับผู้ออกหลักทรั พย์และเงือนไขของหลักทรั พย์ รวมทังA ความ
เหมาะสมในการลงทุนและความเสียงทีเกี ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บังคับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี ชA วนนี A
มิได้ เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ แนะนําให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ทีเสนอขาย หรื อมิได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทีเสนอขาย หรือรับรองความครบถ้ วนและ
ถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี Aชวนแต่อย่างใด ทังนี
A A การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบ
แสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี Aชวนเป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี Aชวนมีข้อความหรื อรายการที เป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
ผู้ถือหลักทรัพย์ทีได้ ซื Aอหลักทรัพย์ ไม่เกิ นหนึงปี นับแต่วันที แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี Aชวนมีผลใช้ บังคับและยังเป็ น
เจ้ าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัทหรื อเจ้ าของหลักทรัพย์ ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ทั Aงนี A ภายในหนึงปี นบั แต่วนั ทีได้ ร้ ู หรื อควรจะได้ ร้ ู ว่าแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี Aชวนเป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความ
ทีค วรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปี นบั จากวันทีแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี Aชวนดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ
บุคคลทัว ไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี Aชวนได้ ทีศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สํานักงาน
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 ในเวลาทําการของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อทาง http://www.sec.or.th

คําเตือน: การลงทุนมีความเสียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

บริ ษัท วี รันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
ส่ วนที 1 ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)

ส่ วนที 1 หน้ า 1

ส่ วนที 2 บริษัททีออกหลักทรัพย์
ส่วนที 2.1 วัตถุประสงค์การใช้ เงิน
ส่วนที 2.2 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสียง
4. การวิจยั และพัฒนา
5. ทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
8. ข้ อมูลสําคัญอืน
ส่วนที 2.3 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
9. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
10. โครงสร้ างการจัดการ
11. การกํากับดูแลกิจการ
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
14. รายการระหว่างกัน
ส่วนที 2.4 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
15. ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
16. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ส่ วนที 3 ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ส่วนที 3.1 รายละเอียดของหลักทรัพย์ทีเสนอขาย
ส่วนที 3.2 ข้ อจํากัดการโอนหลักทรัพย์ทีเสนอขาย
ส่วนที 3.3 ทีมาของการกําหนดราคาหลักทรัพย์ทีเสนอขาย
ส่วนที 3.4 ข้ อมูลทางการเงินเพือประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเสนอขาย
ส่วนที 3.5 ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
ส่วนที 3.6 การจอง การจําหน่าย และการจัดสรร
ส่ วนที 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

สารบัญ หน้ า 1

ส่วนที 2.1 หน้ า 1
ส่วนที 2.2.1
ส่วนที 2.2.2
ส่วนที 2.2.3
ส่วนที 2.2.4
ส่วนที 2.2.5
ส่วนที 2.2.6
ส่วนที 2.2.7
ส่วนที 2.2.8

หน้ า 1
หน้ า 1
หน้ า 1
หน้ า 1
หน้ า 1
หน้ า 1
หน้ า 1
หน้ า 1

ส่วนที 2.3.9 หน้ า 1
ส่วนที 2.3.10 หน้ า 1
ส่วนที 2.3.11 หน้ า 1
ส่วนที 2.3.12 หน้ า 1
ส่วนที 2.3.13 หน้ า 1
ส่วนที 2.3.14 หน้ า 1
ส่วนที 2.4.15 หน้ า 1
ส่วนที 2.4.16 หน้ า 1

ส่วนที 3.1 หน้ า 1
ส่วนที 3.2 หน้ า 1
ส่วนที 3.3 หน้ า 1
ส่วนที 3.4 หน้ า 1
ส่วนที 3.5 หน้ า 1
ส่วนที 3.6 หน้ า 1
ส่ วนที 4 หน้ า 1

สารบัญ

บริ ษัท วี รันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม ผู้ทีได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ทีได้ รับมอบหมายโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการ
ของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 4

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 5

งบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษัทย่อยสําหรับรอบปี บญ
ั ชีปี สิ Aนสุดวันที 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษัทย่อยสําหรับรอบปี บญ
ั ชีปี สิ Aนสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษัทย่อยสําหรับรอบปี บญ
ั ชีปี สิ Aนสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

สารบัญ หน้ า 2

คํานิ ยาม

บริ ษัท วี รันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

คํานิยาม
นอกจากจะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนในเอกสารฉบับนี A ให้ คําดังต่อไปนี A มีความหมายดังนี A
กลุ่มบริษัทฯ

หมายถึง

บริษทั วีรันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ตลาดหลักทรั พย์ ฯ

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ

หมายถึง

บริษทั วีรันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

บริษัทย่อย

หมายถึง

บริษัทย่อยตามความหมายทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที กจ. 17/2551 เรื อ ง การกํ า หนดบทนิ ย ามในประกาศ
เกียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม)

พ.ร.บ. หลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรั พย์ ฯ

หมายถึง

พระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (รวมที มีการแก้ ไข
เพิม เติม)

ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์

หมายถึง

บริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

สํานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

HHP

หมายถึง

บริษทั หัวหิน พูล สวีท จํากัด

ISA

หมายถึง

บริษทั ดิไอซ่ารีสอร์ ท จํากัด

OKT

หมายถึง

บริษทั โอ๊ คทรี จํากัด

OTR

หมายถึง

บริษทั โอ๊ คทรี เรี ยลตี A จํากัด

VBP

หมายถึง

บริษทั วีรันดา บีช พัทยา จํากัด

VCS

หมายถึง

บริษทั วีรันดา คูซีน จํากัด

VRS

หมายถึง

บริษทั วีรันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

คํานิยาม หน้ า 1

หมายเหตุ

บริ ษัท วี รันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ
1. เอกสารฉบับนี Aมีข้อความในลักษณะทีเป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต (Forward-Looking Statement) โดยข้ อความทีไม่ใช่
ข้ อเท็จจริ งทีเกิดขึ Aนในอดีต (รวมถึงข้ อความเกียวกับความเชือมันหรื อประมาณการของบริ ษัทฯ) ถือเป็ นข้ อความในลักษณะ
ทีเป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต ซึงจะสังเกตได้ จากการใช้ ถ้อยคํา เช่น “คาดหมาย” “เชือว่า” “โดยประมาณ” “คาดว่า”
“ประสงค์” “อาจ” “วางแผน” “ความเป็ นไปได้ ” “ประมาณการ” “มีความเสียง” “จะดําเนินการ” “ควรดําเนินการ” “เป้าหมาย”
หรื อถ้ อยคําในลักษณะใกล้ เคียง ตลอดจนคําเตือนทีเกียวข้ องกับข้ อความทีเป็ นการคาดการณ์ในอนาคตในส่วนอืน ๆ ของ
เอกสารฉบับ นี ดA ้ วย โดยผู้ล งทุน ควรพิ จารณาข้ อ ความในลัก ษณะที เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคตดังกล่า วด้ ว ยความ
ระมัดระวัง นอกจากนี A ข้ อความในลักษณะทีเป็ นการคาดการณ์ ในอนาคตยังรวมถึงข้ อความทีเกียวกับประมาณการทาง
การเงิน โครงการในอนาคต ประมาณการผลการดํ าเนินงาน การประกอบธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี ยนแปลง
กฎหมายทีเกียวข้ องในการดําเนินธุรกิจ นโยบายรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ และปั จจัยอืน ๆ ซึง เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต
ซึง แม้ ว่าผู้บ ริ หารของบริ ษัทฯ เชือว่าการคาดการณ์ ของบริ ษัทฯ ทีปรากฏในข้ อความทีเป็ นการคาดการณ์ ในอนาคตจะมี
ความสมเหตุสมผลโดยอาศัยข้ อมูลทีบริ ษัทฯ มีอยู่ ณ ปั จจุบนั ก็ตาม การคาดการณ์ดงั กล่าวถือเป็ นความเห็นของบริ ษัทฯ ณ
ปั จจุบนั และไม่เป็ นการรับรองถึงการดําเนินงาน หรื อเหตุการณ์ ในอนาคตไม่ว่าในลักษณะใด โดยผลใด ๆ ทีเกิดขึ Aนจริ งอาจ
มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากการคาดการณ์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อความทีเป็ นการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าว อันเป็ น
ผลมาจากปั จจัยบางประการ รวมถึงปั จจัยความเสียงทีได้ อธิบายไว้ ในส่วนที 2.2.3 ปั จจัยความเสียง และในส่วนอืน ๆ ของ
เอกสารฉบับนี A
2. การอ้ างอิงถึงเอกสารใด ๆ ให้ รวมถึงเอกสารฉบับทีได้ มีการแก้ ไข เพิมเติม หรื อเปลียนแปลงข้ อความ ข้ อกําหนด หรื อเงือนไข
ใด ๆ ในเอกสารทีได้ อ้างอิงถึงดังกล่าวด้ วย
3. มูลค่ารวมอาจไม่สอดคล้ องกับผลรวมซึง คํานวณจากตัวเลขในตารางทีปรากฏในเอกสารฉบับนี A ซึง เป็ นผลมาจากการปั ด
ทศนิยม
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ข้ อมูลสรุ ปนีเ ป็ นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพ ย์และหนังสือชี ชวน ซึงเป็ นเพี ยงข้ อมูลสรุ ป
เกียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสียงของบริ ษัททีออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริ ษัทฯ”) ดังนั น ผู้ลงทุนต้ องศึกษา
ข้ อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี ชวนฉบับเต็ม ซึง สามารถขอได้ จาก
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตัวแทนจําหน่ายหลักทรัพย์ และบริษัทฯ หรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบ
แสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี ชวนทีบริษัทฯ ยืนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ได้ ที website ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
ข้ อมูลสรุ ปของการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ ต่อประชาชน
บริษัท วีรันดา รีสอร์ ท จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลาเสนอขาย:วันที 24 - 26 เมษายน 2562
ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย:

บริษทั วีรันดา รีสอร์ ท จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)

ประเภทธุรกิจ:

โรงแรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และร้ านอาหาร

จํานวนหุ้นทีเสนอขาย:

หุ้นสามัญเพิมทุน จํานวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 23.46 ของทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ในครัง นี 
นอกจากนี  ในวันแรกทีห้ ุนของบริษัทฯ เริ มทําการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ นางพรนภัส
องค์วาสิฏฐ์ ซึง เป็ นผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเดิมทีตนถืออยู่ต่อผู้ลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 50 ราย รวมจํานวนทั งสิ นไม่เกิน 1,000,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 0.31 ของจํานวนหุ้นสามัญทีออกและชําระแล้ วทั งหมดของบริษัทฯ บนกระดานรายใหญ่
(Big-lot Board) ในราคาเสนอขายจะเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทัว ไปในครัง นี 
ทัง นี  หากมี ก ารขายหุ้น สามัญ ดังกล่ าวได้ ทัง หมดแล้ ว ผู้ถื อหุ้ นเดิ ม จะถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ฯ
รวมกันเป็ นจํานวนเท่ากับ 243,681,672 หุ้น หรื อคิดรวมกันเป็ นจํานวนเท่ากับร้ อยละ 76.23
ของหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทั งหมดของบริษัทฯ
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สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น:

บริ ษัท วี รันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

ประเภทผู้ลงทุน
 บุคคลตามดุลยพินิจของ
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
 ผู้ลงทุนสถาบัน
 ผู้มีอปุ การคุณของบริษัทฯ และ
บริ ษทั ย่อย
 บุคคลทีมีความสัมพันธ์ซงึ เป็ น
กรรมการหรื อผู้บริ หารของ
บริ ษทั ฯ
 พนักงานของบริ ษัทฯ และ
บริ ษทั ย่อย
รวม

จํานวนหุ้น
ทีเสนอขาย (หุ้น)

สัดส่ วนหุ้น
ทีเสนอขาย (ร้ อยละ)

23,600,000
48,000,000
1,530,000

31.47
64.00
2.04

1,410,000

1.88

460,000

0.61

75,000,000

100.00

เงือนไขในการจัดจําหน่ าย:

รับประกันการจําหน่ายอย่างแน่นอนทั งจํานวน (Firm Underwriting) ตามจํานวนหุ้นทีระบุ
ในสัญญาแต่งตั งผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement)

ราคาเสนอขายต่ อประชาชน:

10.00 บาทต่อหุ้น

มูลค่ าการเสนอขาย:

750,000,000 บาท

มูลค่ าทีตราไว้ (Par Value):

5.00 บาทต่อหุ้น

มูลค่ าตามราคาบัญชี
(Book Value):

5.48 บาทต่อหุ้น (ณ 31 ธันวาคม 2561 คํานวณจากจํานวนหุ้นทั งหมด 244.68 ล้ านหุ้น)

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรั พย์ แปลงสภาพในช่ วง 6 เดือนก่ อนหน้ ายืนคําขออนุญาตต่ อสํานักงาน ก.ล.ต. จนถึงวัน
เสนอขาย:
-ไม่มีทีมาของการกําหนดราคาเสนอขายและข้ อมูลทางการเงินเพือประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเสนอขาย:
การกําหนดราคาหุ้นสามัญเพิมทุนทีจะเสนอขายในครัง นี  ได้ มีการพิจารณาจากการสํารวจความต้ องการซื อหลักทรัพย์ (Book
Building) ซึงเป็ นวิธีการสอบถามปริ ม าณความต้ องการซื อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตั งช่วง
ราคา (Price Range) ในระดับต่างๆ กัน แล้ วเปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนสถาบันแจ้ งราคาและจํานวนหุ้นทีประสงค์จะจองซื อมายัง
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 โดยช่วงราคาทีใช้ ทํา Book Building อยู่ทีระหว่าง
ราคา 9.80 - 10.00 บาทต่อหุ้น ทัง นี  บริ ษั ทฯ ร่ วมกับผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและรับประกันการจํ าหน่ายได้ กําหนดราคาหุ้น
สามัญทีจะเสนอขายในครัง นี ทีราคา 10.00 บาทต่อหุ้น โดยได้ พิจารณาจากราคาและจํานวนหุ้นทีนกั ลงทุนสถาบันเสนอความ
ส่วนที 1 หน้ า 2
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บริ ษัท วี รันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

ต้ องการซื อเข้ ามา โดยเป็ นราคาทีจะทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับเงินตามจํานวนทีต้องการ และยังมีความต้ องการซื อหุ้นเหลืออยู่มากพอ
ในระดับทีคาดว่าจะทําให้ ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง
P/E Ratio ของบริษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน: 31.25 เท่า
บริ ษั ท ฯ ประกอบธุร กิ จโรงแรมที ตัง อยู่ใ นทํ า เลที มี ศัก ยภาพและเป็ นสถานที ท่ อ งเที ย วยอดนิ ย มของประเทศไทย พัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ และอาหารและเครื องดืม ดังนั น เพือเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเสนอขาย จึงได้ พิจารณาข้ อมูล
ทางการเงินของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง ประกอบธุรกิจคล้ ายคลึงกับบริษัทฯ ได้ แก่ บริ ษัท ไม
เนอร์ อินเตอร์ เนชัน แนล จํ ากัด (มหาชน) บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) ซึง ประกอบธุรกิจโรงแรมตั งอยู่ในทําเลทีมีศกั ยภาพและเป็ นสถานทีท่องเทียวยอดนิยมของประเทศไทย ทัง นี  ตาราง
สรุ ปข้ อมูลราคาปิ ดตลาดและอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: “P/E”) ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
ย้ อนหลังล่าสุดนับจากวันที 4 มีนาคม 2562 ถึงวันที 3 เมษายน 2562 เพือแสดงข้ อมูลทีเป็ นปั จจุบันและครอบคลุมความผัน
ผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายละเอียดดังนี 
บริษัท

MINT

ราคาปิ ดตลาด
(บาทต่ อหุ้น)/1
38.60

อัตราส่ วน P/E เฉลีย
(เท่ า)/2
32.74

CENTEL

44.10

27.34

ERW

7.19

33.67

ตัวย่ อ

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน แนล จํากัด (มหาชน)
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
บริษทั ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ค่ าเฉลีย

31.25

ทีมา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: /1 ราคาปิ ดต่อหุ้นเฉลีย 1 เดือนย้ อนหลัง ตังแต่
 วนั ที 4 มีนาคม 2562 ถึงวันที 3 เมษายน 2562
/2
อัตราส่วน P/E เฉลีย 1 เดือนย้ อนหลัง คํานวณจากค่าเฉลียของอัตราส่วน P/E ตั งแต่วนั ที 4 มีนาคม 2562 ถึงวันที 3 เมษายน 2562

สัดส่ วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่ วมในการบริหาร” ทีไม่ ติด silent period: จํานวน 49,846,770 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 15.59 ของ
จํานวนหุ้นทีออกและเรี ยกชําระแล้ วทั งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิม ทุนในครัง นี 
ทั งนี  ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ทุกรายทีถือหุ้นของบริ ษัทฯ จํานวน 100,000 หุ้นขึ นไป จะเข้ าทําหนังสือข้ อตกลงกับผู้จดั การการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย โดยตกลงทีจะจํากัดสิทธิของตนเกียวกับหุ้น ว่าตนจะไม่จํานํา จํานอง ก่อภาระติดพัน
ขายหรื อจําหน่ายจ่ายโอนหุ้นของตนให้ แก่บคุ คลอืนใดในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห้ นุ ของบริษัทฯ เริมทําการซื อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันทีห้ นุ ของบริษัทฯ ทําการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ดังกล่าวสามารถขายหุ้นหรื อหลักทรัพย์ทีถูกสัง ห้ ามขายได้ ในจํานวนร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นหรื อ
หลักทรัพย์ทั งหมดทีถกู สัง ห้ ามขาย และสามารถขายส่วนทีเหลือทั งหมดได้ เมือครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี
ตลาดรอง:

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดธุรกิจ:

บริการ

เกณฑ์ เข้ าจดทะเบียน:

เกณฑ์กําไร (Profit test)

(รายละเอียดกล่าวไว้ในส่วนที  3 ข้อมูลเกี ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ )
ส่วนที 1 หน้ า 3
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บริ ษัท วี รันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน

จํานวนเงินทีใช้ โดยประมาณ ระยะเวลาทีใช้ เงิน
(ล้ านบาท)
โดยประมาณ

1. ขยายธุรกิจ ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ซึงรวมถึงการขยายธุ รกิจ โรงแรม
ธุรกิจอสังหาริ ม ทรัพย์ และธุรกิจอาหารและเครื องดืม ซึงรวมถึง
โครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์ หัวหิน โครงการโรงแรมเวอโซ หัวหิน
และโครงการอืนๆ ทีระบุในส่วนที 2.2 หัวข้ อ 6 โครงการในอนาคต

400.00 – 450.00

2562 - 2564

2. ชําระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน

200.00 – 250.00

2562 - 2563

3. ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน

23.70 – 123.70

2562 – 2564

รวมทังZ สินZ

723.70

การประมาณการข้ างต้ นของบริษัทฯ เป็ นไปตามแผนธุรกิจในปั จจุบนั และเป็ นการประมาณการทีดีทีสดุ ในการจัดสรร
เงินทีได้ จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครัง นี  ซึง ขึ นอยู่กบั แผนงานของบริ ษัทฯ ทั งนี  จํานวนหุ้นทีเสนอขายสุดท้ ายอาจจะน้ อย
กว่าจํานวนหุ้นทีเสนอขายขั นสูงสุดตามทีได้ เปิ ดเผยในเอกสารฉบับนี  ซึง อาจทําให้ บริษัทฯ ได้ รับเงินน้ อยกว่าทีประมาณการไว้
ข้ างต้ น ดังนั น บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลียนวัตถุประสงค์การใช้ เงินตามความเหมาะสม และบริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะกู้เงิน
จากสถาบันการเงิน และใช้ เงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริ ษัทฯ มาพัฒนาโครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์ หัวหิน และโครงการโรงแรม
เวอโซ หัวหินต่อไป โดยบริษัทฯ เชือว่ากรณีดงั กล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริ ษัทฯ
บริ ษัท ฯ มี นโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกํ าไรสุทธิจ ากงบเฉพาะกิจการ
ภายหลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล และเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัทฯ อย่างไร
ก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได้ ขึ นอยู่กบั ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ตามทีคณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นสมควร ทั งนี  การจ่ายเงินปั นผลประจําปี จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาล ซึง คณะกรรมการบริษัทอาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ เป็ นครัง คราวเมือเห็นว่าบริษัทฯ มีกําไรพอทีจะทําเช่นนั น
ได้ และให้ รายงานการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลและหลังหักสํารองต่างๆ ทุกประเภททีกฎหมายและบริ ษัทย่อยกําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงได้ ขึน อยู่กับความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษัทย่อยเห็นสมควร
ทั งนี  การจ่ายเงินปั นผลประจําปี จะต้ องได้ รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาล ซึง คณะกรรมการบริ ษัทย่อยอาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ เป็ นครัง คราวเมือเห็นว่าบริษัทย่อยมีกําไรพอทีจะทํา
เช่นนั นได้ และให้ รายงานการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยทราบในคราวถัดไป
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บริ ษัท วี รันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกียวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒ นาอสังหาริ มทรั พย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัย และธุรกิจ
ร้ านอาหาร ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษัทฯ มีโครงการโรงแรมทั งหมด 6 แห่ง แบ่งเป็ น โรงแรมทีเปิ ดดําเนินการ จํานวน
5 แห่ ง คื อ 1) โรงแ รม วี รั น ด า รี ส อ ร์ ท หั วหิ น 2) โรงแ รม วี รั น ด า เชี ย งให ม่ เด อ ะ ไฮ รี ส อ ร์ ท 3) โรงแรม โซ
โซฟิ เทล แบงค็อก 4) โรงแรมวีรันดา รี สอร์ ท พัทยา 5) โรงแรม ร็อคกี  บูติค รี สอร์ ท และโครงการโรงแรมทีอยู่ระหว่างการพัฒนา
จํานวน 1 แห่ง คือ โรงแรมเวอโซ หัวหิน และมีโครงการอาคารชุดพักอาศัยทีอยู่ระหว่างการขาย จํานวน 3 แห่ง โดยเป็ นโครงการ
อาคารชุดพักอาศัยทีสร้ างเสร็ จพร้ อมอยู่ จํานวน 2 แห่ง คือ 1) โครงการวีรันดา ไฮ เรสซิเดนซ์ เชียงใหม่ และ 2) โครงการวีรันดา
เรสซิเดนซ์ พัทยา และโครงการอาคารชุดพักอาศัยทีอยู่ระหว่างการก่อสร้ าง จํานวน 1 แห่ง คือ โครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์ หัวหิน
นอกจากนี  กลุม่ บริษัทฯ ยังมีการให้ บริการร้ านอาหาร รวมจํานวน 4 แห่ง
(รายละเอียดกล่าวไว้ในส่วนที  2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิม ทุน มีดงั นี 
รายชือผู้ถือหุ้น

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

กลุ่มนายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ /1
นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์
ฮังจิว โฮลดิ ง พีทีอี แอลทีดี/2
นางทศพร อังสุวรังษี
นางนภัสสร สุนทรมโนกุล
นางภารดี พูลวรลักษณ์
นางเพ็ญทิพา องค์วาสิฏฐ์
นายวรุต ตันติพภิ พ
นางพรนภัส องค์วาสิฏฐ์
นางขนิษฐา องค์วาสิฏฐ์

ก่ อนการเสนอขายหุ้นเพิมทุน หลังการเสนอขายหุ้นเพิมทุนและ
และการเสนอขายหุ้นสามัญ การเสนอขายหุ้นสามัญโดยผู้ถือหุ้น
โดยผู้ถือหุ้นเดิมในครั งZ นี Z
เดิมในครั งZ นี Z
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
82,457,542
74,890,014
10,165,716
7,964,036
7,964,036
7,964,036
3,980,220
3,980,220
1,916,288

ส่วนที 1 หน้ า 5

33.70
30.61
4.15
3.25
3.25
3.25
1.63
1.63
0.78

82,457,542
74,890,014
10,165,716
7,964,036
7,964,036
7,964,036
3,980,220
2,980,220/5
1,916,288

25.79
23.43
3.18
2.49
2.49
2.49
1.25
0.93
0.60
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รายชือผู้ถือหุ้น

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
8
9

รวมกลุ่มนายวีรวัฒน์ องค์ วาสิฏฐ์
กลุ่มนายกิตติศกั ดิu สพโชคชัย/3
นายกิตติศกั ดิu สพโชคชัย
บริ ษทั สุรีย์ตรี บญ
ุ โฮลดิ ง จํากัด/4
นายฐิติกร สพโชคชัย
นางสาวพิมผกา สพโชคชัย
นายทวีศกั ดิu ธรรมศิริทรัพย์
นางสาวบุญธิดา สพโชคชัย
นางเบญจศิริ ธรรมศิริทรัพย์
รวมกลุ่มนายกิตติศักดิ` สพโชคชัย
กลุ่มนายสาคร สุขศรี วงศ์/3
นายสาคร สุขศรี วงศ์
นางมิตธีรา สุขศรี วงศ์
นายสุขุมวงศ์ สุขศรี วงศ์
รวมกลุ่มนายสาคร สุขศรี วงศ์
นาย รณชัย กองบุญมา
นาย ศิริวฒ
ั น์ วงศ์จารุ กร
กลุ่มนายวิชยั กุลสมภพ
นายวิชยั กุลสมภพ
นางสาวธนินธร โชควัฒนา
รวมกลุ่มนายวิชัย กุลสมภพ
กลุ่มนายสุรศักดิu ว่องเกียรติถาวร
นายสุรศักดิu ว่องเกียรติถาวร
นางสาวปนัญม์พร ตันตราพล
รวมกลุ่มนายสุรศักดิ` ว่ องเกียรติถาวร
นางสาวเบญจมาศ ปานชัย
ประชาชนทัว ไป
รวมทังZ หมด

หมายเหตุ:

/1

บริ ษัท วี รันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

ก่ อนการเสนอขายหุ้นเพิมทุน หลังการเสนอขายหุ้นเพิมทุนและ
และการเสนอขายหุ้นสามัญ การเสนอขายหุ้นสามัญโดยผู้ถือหุ้น
โดยผู้ถือหุ้นเดิมในครั งZ นี Z
เดิมในครั งZ นี Z
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
82.26
200,282,108
62.65
201,282,108
7,636,626
6,785,504
3,129,500
3,129,500
270,810
270,810
270,810
21,493,560

3.12
2.77
1.28
1.28
0.11
0.11
0.11
8.78

7,636,626
6,785,504
3,129,500
3,129,500
270,810
270,810
270,810
21,493,560

2.39
2.12
0.98
0.98
0.08
0.08
0.08
6.72

5,596,928
5,596,928
1,975,386
13,169,242
3,068,524
3,068,524

2.29
2.29
0.81
5.38
1.25
1.25

5,596,928
5,596,928
1,975,386
13,169,242
3,068,524
3,068,524

1.75
1.75
0.62
4.12
0.96
0.96

948,248
948,248
1,896,496

0.39
0.39
0.78

948,248
948,248
1,896,496

0.30
0.30
0.60

319,964
319,964
639,928
63,290
244,681,672

0.13
0.13
0.26
0.03
100.00

319,964
319,964
639,928
63,290
76,000,000/5
319,681,672

0.10
0.10
0.20
0.02
23.77
100.00

กลุม่ นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ เป็ นการนับรวมกลุม่ ตามความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทังนี
  กลุม่ นายวีรวัฒน์องค์วาสิฏฐ์ ยกเว้ นนายวรุ ต
ตันติพิภพ ได้ นบั รวมกลุ่ม Acting in concert ตามข้ อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 7/2552 เรื องการกําหนด
ลักษณะความสัมพันธ์ หรื อพฤติกรรมทีเข้ าลักษณะเป็ นการกระทําร่ วมกับบุคคลอืน และการปฏิบตั ิตามมาตรา 246 และมาตรา 247
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บริ ษัท วี รันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

ฮังจิว โฮลดิ ง พีทีอี แอลทีดี เป็ นบริ ษัททีประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอืน จัดตังขึ
 นในประเทศสิงค์โปร์ โดย ณ วันที 6 สิงหาคม
2561 มีผ้ ถู ือหุ้นร้ อยละ 100.00 คือ Vivat Investment Limited โดย Vivat Investment Limited เป็ นบริ ษัททีป ระกอบธุรกิจโดยการถือ
หุ้นในบริษัทอืน จัดตั งขึ นในหมูเ่ กาะบริ ตชิ เวอร์ จิน ซึงมีผ้ ูถือหุ้น ณ วันที 28 สิงหาคม 2561 ดังนี 
รายชือผู้ถือหุ้น

จํานวนหุ้น
576
3,932
5,260
5,260
5,260
5,262
8,458
5,588
5,588
45,184

ร้ อยละ
1.27
8.70
11.64
11.64
11.64
11.65
18.72
12.37
12.37
100.00

1 นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์
2 นางทศพร อังสุวรังษี
3 นางนภัสสร สุนทรมโนกุล
4 นางภารดี พูลวรลักษณ์
5 นางเพ็ญทิพา องค์วาสิฏฐ์
6 นายวรุต ตันติพิภพ
7 นางสาวศิรดา สุนทรมโนกุล
8 นางสาวปภาวริ นทร์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
9 นางสาวศุภิสรา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
รวม
/3
กลุม่ นายกิตติศกั ดิu สพโชคชัย และกลุม่ นายสาคร สุขศรีวงศ์ เป็ นการนับรวมกลุม่ ตามความสัมพันธ์ทางสายโลหิต มิใช่การจัดกลุม่
Acting in concert ตามข้ อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 7/2552 เรืองการกําหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือ
พฤติกรรมทีเข้ าลักษณะเป็ นการกระทําร่วมกับบุคคลอืน และการปฏิบตั ิตามมาตรา 246 และมาตรา 247
/4

บริษัท สุรีย์ตรีบุญ โฮลดิ ง จํากัด เป็ นบริ ษัทในประเทศไทย ณ วันที 30 เมษายน 2561 มีผ้ ถู ือหุ้นดังนี 

รายชือผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
u
1 นายกิตติศกั ดิ สพโชคชัย
375,000
25.00
2 นายฐิ ตกิ ร สพโชคชัย
375,000
25.00
3 นางสาวพิมผกา สพโชคชัย
375,000
25.00
4 นางกิงพร สพโชคชัย
374,997
25.00
5 นายทวีศกั ดิu ธรรมศิริทรัพย์
1
0.00
6 นางสาวบุญธิดา สพโชคชัย
1
0.00
7 นางเบญจศิริ ธรรมศิริทรัพย์
1
0.00
รวม
1,500,000
100.00
/5
ในวันแรกทีห้ ุนของบริ ษัทฯ เริ มทําการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ อาจจะเสนอขายหุ้นสามัญเดิมทีตนถืออยู่
ต่อบุคคลในวงจํากัด จํานวนไม่เกิน 50 ราย รวมทังสิ
 นไม่เกิน 1,000,000 หุ้นหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.31 ของจํานวนหุ้นสามัญทีออกและ
ชําระแล้ วทังหมดของบริ

ษัทฯ ในราคาเสนอขายจะเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทัว ไปในครั ง นี  ทํ าให้ มีห้ ุนเสนอขายให้ แก่
ประชาชนโดยทัว ไป เท่ากับ 76,000,000 หุ้น โดยสรุปรายละเอียดการเสนอขายและหุ้นทีคงเหลือภายหลังการเสนอขายได้ ดงั นี 
รายชือผู้ถือหุ้น

1 นางพรนภัส องค์วาสิฏฐ์

จํานวนหุ้น
ก่ อนการเสนอ
ขาย (หุ้น)
3,980,220

จํานวนหุ้นทีจะ
เสนอขายในวันแรก
(หุ้น)
1,000,000

(รายละเอียด กล่าวไว้ในส่วนที  2.3.9 หัวข้อที  9.2 ผูถ้ ือหุน้ )

ส่วนที 1 หน้ า 7

จํานวนหุ้นคงเหลือ
ภายหลังการเสนอ
ขายในวันแรก (หุ้น)
2,980,220

ร้ อยละของจํานวน
หุ้นสามัญทีอ! อกและ
ชําระแล้ วทั%งหมด
0.31
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บริ ษัท วี รันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 10 ท่าน ดังนี 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายชัย
นายวีรวัฒน์
นายอรรถพล
นายนิรุฒ
นายตรัยรักษ์
นางทศพร
นางนภัสสร
นายสุรศักดิu
นายกิตติศกั ดิu
นายศิริวฒ
ั น์
นางสาวธีรตา

จรุงธนาภิบาล
องค์วาสิฏฐ์
ชดช้ อย
มณีพนั ธ์
เต็งไตรรัตน์
อังสุวรังษี
สุนทรมโนกุล
ว่องเกียรติถาวร
สพโชคชัย
วงศ์จารุกร
ธรเจริญศรี

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการบริษัท

สรุปปั จจัยความเสียง
1

ความเสียงในการประกอบธุรกิจ
1.1

ความเสียงจากการลงทุนในโครงการโรงแรม และโครงการอาคารชุดพักอาศัยใหม่

1.2

ความเสียงจากการจัดหาทีดินเพือพัฒนาโครงการโรงแรม และโครงการอาคารชุดพักอาศัยในอนาคต

1.3

ความเสียงจากความล่าช้ าของการพัฒนาโครงการ และคุณภาพของผู้รับเหมาก่อสร้ าง

1.4

ความเสียงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้ าง และต้ นทุนค่าแรงทีเพิมสูงขึ น

1.5

ความเสียงจากการทีกลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมทีแข่งขันรุ นแรง

1.6

ความเสียงจากการปรับปรุ งซ่อมแซม และบํารุงรักษาเพือปรับปรุ งภาพลักษณ์ของโครงการโรงแรม

1.7

ความเสียงจากการมีโครงการอาคารชุดพักอาศัยทีอยู่ระหว่างการขาย

1.8

ความเสียงจากการทีผลการดําเนินงานไม่ตรงตามเป้าหมาย เนืองจากมีมูลค่างานทีแล้ วเสร็ จยังไม่ได้ เรี ยก
เก็บและลูกหนี ค้ างชําระจากโครงการอาคารชุดพักอาศัย

1.9

ความเสียงจากการทีบริษัทฯ อาจไม่ได้ รับการต่ออายุใบอนุญาต หรื อหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที
จําเป็ นสําหรับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อขั นตอนการต่ออายุใบอนุญ าต หรื อหนังสืออนุญ าต เกิด
ความล่าช้ าอย่างมีนยั สําคัญ ซึง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ
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บริ ษัท วี รันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

1.10

ความเสียงจากการเปลียนแปลงกฎระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายซึง อาจมี ผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั ฯ

1.11

ความเสียงจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอนทางการเมือง และภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ

1.12

ความเสียงจากการทีกรมธรรม์ ประกันภัยของบริ ษัทฯ อาจไม่ครอบคลุม ความเสียงจากความเสียหายของ
บริษทั ฯ ได้ ทั งหมด

ความเสียงด้ านการเงิน
2.1

ความเสียงจากการกู้ยืม ความผันผวนของอัตราดอกเบี ยเงินกู้และความสามารถในการชําระดอกเบี ย

2.2

ความเสียงจากการละเมิดข้ อกําหนดในสัญญาสินเชือ

2.3

ความเสียงจากการทีกลุ่มบริษัทฯ อาจไม่สามารถจ่ายเงินปั นผล ตามข้ อกําหนดในสัญญาสินเชือ

2.4

ความเสียงจากการทีกลุ่มบริษัทฯ อาจไม่สามารถจ่ายเงินปั นผล หรืออาจเลือกทีจะไม่จ่ายเงินปั นผล

2.5

ความเสียงทางภาษีจากการบันทึกรายได้ ธุรกิจโรงแรมในบางกรณี

ความเสียงด้ านการบริหารจัดการ
3.1

ความเสียงจากการมีกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้ อยละ 50

3.2

ความเสียงจากการสูญเสียบุคลากรในคณะผู้บริหาร

ความเสียงเกียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
4.1

ความเสียงจากการนําหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.2

ความเสียงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ซึง อาจก่อให้ เกิดผลขาดทุนอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ผู้ลงทุนทีซื อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อประชาชนครัง นี 

4.3

ความเสี ยงจากการขายหุ้นของบริ ษั ทฯ ในอนาคตโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษั ทฯ คื อกลุ่มนายวี รวัฒ น์
องค์วาสิฏฐ์ ซึง ถือหุ้นเป็ นจํานวนมากอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาซื อขายหุ้นของบริษัทฯ

4.4

ผู้ลงทุนทีมี ทีอยู่นอกประเทศไทยอาจถูกจํากัดการเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม ของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วน
(Right Offering) ในอนาคต

(รายละเอียดกล่าวไว้ในส่วนที 2.2.3 ปัจจัยความเสีย ง)
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โครงสร้ างรายได้
ตารางต่อไปนี แสดงโครงสร้ างรายได้ รวมของกลุ่มบริ ษัทฯ ตามงบการเงินรวม ตามประเภทธุรกิจ สําหรับปี สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี 

รายได้
รายได้ จากกิจการโรงแรม/1,/2,/3
รายได้ จากกิจการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์/4
รายได้ จากกิจการร้ านอาหาร
และเครื องดืม/5
รายได้ คา่ บริ หารจัดการ/6
ดอกเบี ยรับ
รายได้ อืน/7
รวมรายได้
หมายเหตุ:

2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ
1,183.45
97.73
-

สําหรั บปี
สินZ สุดวันที 31 ธันวาคม
2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ
1,300.78
75.14
386.28
22.31

2561
ล้ านบาท
ร้ อยละ
1,313.61
54.03
1,053.20
43.32

-

-

7.64

0.44

20.53

0.84

1.23
0.61
25.61
1,210.90

0.10
0.05
2.12
100.00

9.13
0.17
27.25
1,731.25

0.53
0.01
1.57
100.00

19.23
0.16
24.57
2,431.30

0.79
0.01
1.01
100.00

รายได้ จากกิ จการโรงแรมสําหรั บปี 2559 รวมรายได้ จากการทีบริ ษัทฯ ได้ รับจากการบริ ห ารจัดการโครงการ วีรันดา ไฮ เรสซิ เดนซ์ เชี ยงใหม่ ที
เจ้ าของห้ องนําห้ องชุดมาร่วมโครงการ ตามสัญญาโครงการให้ เช่าทีพกั อาศัย (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2.2.8 ข้ อมูลสําคัญอืน
หัวข้ อที 8.2.2.2 สัญญาโครงการให้ เช่าทีพ กั อาศัย)โดยรายได้ จากการทีบริษัทฯ ได้ รับจากการบริ หารจัดการโครงการ วีรันดา ไฮ เรสซิเดนซ์ เชียงใหม่
และโครงการ วีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยาจะถูกรวมในรายได้ คา่ บริหารจัดการสําหรับปี 2560 และ ปี 2561
/2
รายได้ จากกิจการโรงแรม ในปี 2559 ส่วนหนึงประกอบด้ วยรายได้ จากการเปิ ดให้ บริ การร้ านอาหาร Skoop Beach Café ภายใต้ การดําเนินงานของ
VCS เนืองจาก VCS ได้ขายทรัพย์สินทั งหมดให้ กบั VBP ในปี 2559 และให้ VBP ดําเนินธุรกิจอาหาร และเครืองดืม นี ต่อไป
/3
รายได้ จากกิจการโรงแรม ทีเ ป็ นรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจขัดแย้ ง มีมลู ค่า 0.58 ล้ านบาท และ 0.15 ล้ านบาท สําหรับปี 2560 และสําหรับปี
2561 ตามลําดับ
/4
รายได้ จากกิ จการพัฒ นาอสังหาริ มทรัพ ย์ ทีเป็ นรายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจขัดแย้ งมูลค่า 37.88 ล้ านบาท และ 8.63 ล้ านบาท สําหรับปี
2560 และ สําหรับปี 2561 ตามลําดับ
/5
รายได้ จากกิจการร้ านอาหารเละเครืองดืม สําหรับปี 2560 และปี 2561 ประกอบด้ วย รายได้ จากการเปิ ดให้ บริ การร้ านอาหาร Skoop Beach Café
โดย VBP และบริ ษัทฯ และ ร้ านเครื องดืม KOF โดย OKT และ VCS
/6
รายได้ คา่ บริ หารจัดการสําหรับปี 2559 ได้ แก่ รายได้ จากการบริ หารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดโครงการวีรันดา ไฮ เรสซิเดนซ์ เชียงใหม่ และสําหรับปี
2560-2561 รวมรายได้ จากการบริ หารจัดการทีเจ้ าของห้ องนําห้ องชุดมาร่ วมโครงการตามสัญญาโครงการให้ เช่าทีพกั อาศัย
/7
รายได้ อืน ประกอบด้ วย รายได้ ค่าเช่าพื นทีและป้ายโฆษณา รายได้ ค่าปรับ งานล่าช้ าจากผู้รับเหมาก่อ สร้ าง และรายได้ จากการตัดบัตรกํ านัลที
หมดอายุ เป็ นต้ น
/1
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บริ ษัท วี รันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานย้อนหลัง 3 ปี
ข้ อมูล

หน่ วย

สําหรั บปี บัญชี
สินZ สุดวันที 31 ธันวาคม
2559

2560

2561

รวมสินทรัพย์

ล้ านบาท

5,173.60

5,442.45

4,781.37

รวมหนี สิน

ล้ านบาท

4,039.04

4,286.24

3,440.77

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ล้ านบาท

1,134.56

1,156.21

1,340.60

รวมรายได้

ล้ านบาท

1,210.90

1,731.25

2,431.30

รวมค่าใช้ จ่าย

ล้ านบาท

1,131.12

1,578.88

2,033.55

กําไรสุทธิสาํ หรับงวด

ล้ านบาท

(17.85)

21.65

235.78

กําไรสุทธิสาํ หรับงวดส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ

ล้ านบาท

4.58

22.23

235.78

กําไรต่อหุ้นขันพื
 นฐานส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บาทต่อหุ้น

0.06

0.18

0.98

อัตรากําไรขันต้
 น

ร้ อยละ

32.23

32.98

35.38

อัตรากําไรสุทธิ/4

ร้ อยละ

(1.47)

1.28

9.70

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)

ร้ อยละ

(2.16)

1.94

18.89

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)

ร้ อยละ

(0.36)

0.42

4.61

เท่า

3.56

3.71

2.57

อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)
หมายเหตุ:

/1

สําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 ไม่ได้ ใช้ ข้อมูลเฉลีย ณ วันเริ มต้ นและวันสิ นสุดรอบปี บญ
ั ชี โดยไม่ได้ นํามูลของรอบปี บญ
ั ชี สิ นสุด
วันที 31 ธันวาคม 2557 เพือ นํามาหาค่าเฉลีย

คําอธิบายเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ในปี 2559 –2561กลุ่ม บริ ษัทฯ มี รายได้ รวมเติบโตอย่างต่อเนืองจาก 1,210.90 ล้ านบาท ในปี 2559 เป็ น 1,731.25
ล้ านบาท ในปี 2560 หรื อคิดเป็ นอัตราเติบโตร้ อยละ 23.87 ในปี 2560 และร้ อยละ 40.44 ในปี 2561 หรื อคิดเป็ นอัตราเติบโต
เฉลีย (CAGR) ร้ อยละ 41.70 ต่อปี
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ (17.85) ล้ านบาท 22.23 ล้ านบาท และ 235.78 ล้ าน
บาท ตามลําดับ โดยคิดเป็ นอัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิเท่ากับ ร้ อยละ (1.47) ร้ อยละ 1.28 และร้ อยละ 9.70 ทั งนี  กลุ่มบริ ษัทฯ มี
ขาดทุน สุท ธิ ใน ปี 2559 โดย มี ส าเหตุหลักมาจากการที กลุ่ม บริ ษั ทฯ มี ต้ นทุนทางการเงิน สูงกว่า กํ าไรจากการดํ า เนิน งาน
นอกจากนี  ในปี 2559 VBP มีผลประกอบการขาดทุน เนืองจากโรงแรม วีรันดา รีสอร์ ท พัทยา เพิงเริ มเปิ ดดําเนินการ จึงทําให้ ยงั
ไม่เป็ นทีร้ ูจกั ของลูกค้ ามากนักซึง เป็ นไปตามปกติของธุรกิจโรงแรม รวมถึงการตัดจําหน่ายสินค้ าคงคลังจํานวน 29.60 ล้ านบาท
ของ OKT ซึง เป็ นการตัดจําหน่ายสินค้ าคงคลังดังกล่าว เป็ นการตัดจําหน่ายอุปกรณ์ ในการดําเนินงาน (Operating Equipment)
ของโรงแรม โซ โซฟิ เทล แบงค็อก รวมทั งในระหว่าง ปี 2559 กลุ่มบริ ษัทฯ มี ค่าใช้ จ่ายในการขาย โดยเป็ นค่านายหน้ าตัวแทน
จําหน่าย ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขายจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยา ด้ วยปั จจัยข้ างต้ น
ส่งผลให้ อตั รากําไร (ขาดทุน) สุทธิ ใน ปี 2559 อยู่ในระดับติดลบ อย่างไรก็ตามการทีบริ ษัทฯ มีรายได้ ภาษี เงินได้ มูลค่า 12.13
ล้ านบาทในปี 2559 ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มี ขาดทุนสุทธิลดลงและอัตราขาดทุนสุทธิล ดลงจากปี 2558 สํา หรับ ปี 2560 บริ ษัทฯ มี
กําไรสุทธิ 22.23 ล้ านบาท เนืองจากโรงแรม วีรันดา รี สอร์ ท พัทยา และโรงแรม วีรันดา รี สอร์ ท หัวหิน เปิ ดให้ บริการเต็มปี ทําให้
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บริ ษัท วี รันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

มีกําไรจากกิจการโรงแรมเพิม ขึ น ประกอบกับมีรายได้ จากกิจการพัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์จากการโอนกรรมสิทธิuในห้ องชุดของ
โครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยา และสําหรับ ปี 2561 บริ ษัทฯ มี กําไรสุทธิสําหรับ งวดเท่ากับ 235.78 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
อัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 9.70 ทั งนี  การเพิมขึ นของกําไรสุทธิมีสาเหตุหลักมาจากการโอนกรรมสิทธิuในห้ องชุดของโครงการ
วีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยา
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 2560 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 5,173.60 ล้ านบาท 5,442.45 ล้ านบาท และ
4,781.37 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง สินทรัพย์หลักของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี การค้ าและ
ลูกหนีอ ืน ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ าง สินทรัพย์หมุนเวียนอืน ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิ
การเช่า ค่าความนิยม และสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ทั งนี ในปี 2559-2560 การเพิมขึ นของสินทรัพย์โดยหลักมาจาก
การเพิม ขึ นของต้ นทุนการพัฒ นาอสังหาริ ม ทรั พย์ เนืองมาจากการก่อสร้ างโครงการ วีรันดา เรสซิเดนซ์ หัวหิน ของบริ ษัทฯ
โครงการโรงแรม วี รัน ดา รี ส อร์ ท พัท ยา และโครงการ วี รัน ดา เรสซิเดนซ์ พัท ยา ที ล งทุน และพั ฒ นาโครงการภายใต้ การ
ดําเนินงานของ VBP ทั งนี ในปี 2560-2561 การลดลงของสินทรัพย์รวมโดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้ นทุนการพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ โดยไปเป็ นต้ นทุนขายเนืองมาจากมีการโอนกรรมสิทธิuห้องพักของโครงการ วีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยา
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 หนี สินรวมเท่ากับ 4,039.05 ล้ านบาท 4,286.24 ล้ านบาท และ 3,440.77
ล้ านบาท ตามลําดับ โดยหนี สินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั งระยะสั นและระยะยาว
เจ้ าหนี การค้ าและเจ้ าหนี อืน และเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า ซึง การเพิมขึ นของหนี สินรวม โดยหลักมาจากการเพิมขึ นของเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงิน เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า และการเพิมขึ นของเจ้ าหนี การค้ าตามการเติบโตของผลการดําเนินงานของกลุ่ม
บริษทั ฯ
ณ วันที 31 ธันวาคม2559 2560 และ 2561 ส่ว นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,134.56 ล้ านบาท 1,156.21 ล้ า นบาท และ
1,340.60 ล้ านบาท ตามลําดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึ นอย่างมีนัยสําคัญในปี 2559 โดยหลักเกิดจากการปรับโครงสร้ างกลุ่ม
บริ ษัทฯ ทีจากเดิม OTR OKT และ VBP ถื อโดยบริษัทฯ และ/หรื อกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทดังกล่าว ให้ เป็ นบริษัทฯ ถือหุ้น
ร้ อยละ 100 ใน OTR OKT และ VBP โดยบริ ษัทฯ ออกหุ้นเพิม ทุนจํานวน 18,668,090 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท เพือ
แลกกับหุ้นสามัญ ของผู้ถือหุ้นเดิม ของ OTR และ OKT ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยและ VBP ซึงเป็ นบริ ษัททีเกียวข้ องทีอยู่ภายใต้ การ
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และออกหุ้นเพิมทุนอีกจํานวน 63,672,746 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท เพือชําระคืนเงินกู้ยืม
ส่งผลให้ ทนุ จดทะเบียนชําระแล้ วของบริษัทฯ เพิมขึ นจาก 400.00 ล้ านบาท ในปี 2558 เป็ น 1,223.41 ล้ านบาท ในปี 2559 และ
บันทึกผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้นทีออกและมูลค่าทีตราไว้ เป็ นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจํานวน 464.90 ล้ านบาท และ
ได้ บนั ทึกส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของบริ ษัทฯ ทีนําไปแลกกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัททีลงทุน เป็ นรายการ
แยกต่างหากภายใต้ หวั ข้ อ ส่วนตํากว่าทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนจํานวน 471.47 ล้ านบาท ประกอบกับ การซื อ
เงินลงทุนใน VBP นั น บริษัทฯ ได้ ซื อเงินลงทุนร้ อยละ 75.0 ของ VBP จากกลุ่มนายวีรวัฒน์ องค์วาศิษฐ์ ซึง เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริ ษัทฯ ดังนัน การเข้ าลงทุนดังกล่าว จึงจัดเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน บริ ษัทฯ จึงได้ จัดทํางบการเงินรวม
ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน สําหรับปี บญ
ั ชี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 และได้ จัดทํางบการเงินรวม สําหรับปี บญ
ั ชี สิ นสุด
วันที 31 ธันวาคม 2558 ทีนํามาแสดงเปรี ยบเทียบ เพือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยถือเสมือนว่า
VBP เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ มาโดยตลอด ส่งผลให้ บริษัทฯ มีส่วนตํากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
เท่ากับ 120.63 ล้ านบาท
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สําหรับปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึ นโดยมีสาเหตุหลักมาจากกําไรสะสมของบริ ษัทฯ ทีเพิมขึ น สําหรับส่วนของผู้ถือ
หุ้น เท่ากับ เพิมขึ นจาก 1,156.21 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 เป็ น 1,340.60 ล้ านบาท ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 หรื อ
คิดเป็ นอัตราเติบโตร้ อยละ 15.95 โดยมี สาเหตุหลักมาจากกําไรสะสมของบริ ษัทฯ ทีเพิมขึน นอกจากนี  เมื อวันที 28 มีนาคม
2562 ทีประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นปี จําปี 2562 ได้ มีม ติอนุมัติให้ บ ริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานสิ นสุด ณ วันที 31
ธันวาคม 2561 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 70.96 ล้ านบาท โดยมีกําหนดการจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในวันที 5 เมษายน 2562 ดังนัน กําไรสะสมและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของกลุ่ม บริ ษัทฯ จะลดลงจํานวนเท่า กับ
70.96 ล้ านบาท และจะสะท้ อนผลการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในงบการเงินงวด 6 เดือน สิ นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2562
รายได้ และกําไรทีสําคัญภายหลังจากการหักรายการระหว่ างกัน
1)

รายได้ จากกิจการโรงแรม

รายได้ จากกิจการโรงแรมหลังหักรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ เพิมขึ นจาก จาก 1,183.45 ล้ านบาท ในปี 2559
เป็ น 1,300.20 ในปี 2560 หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 9.87 จากการการรับรู้ รายได้ เต็มปี จากการเปิ ดให้ บริการอาคารโรงแรมส่วน
ต่อขยายเพิมเติม ของโรงแรม วีรันดา รีสอร์ ท หัวหิน ตั งแต่เดือนธันวาคม 2559 และการรับรู้ รายได้ เต็มปี ของโรงแรม วีรันดา รี
สอร์ ท หัวหิน เดิม ในส่วนที มี การปิ ดปรั บ ปรุ งตัง แต่เดื อนมิ ถุนายน 2559 สํ าหรั บ ปี 2561 รายได้ จากกิจการโรงแรมเพิ ม ขึน
1,300.20 ล้ านบาทจากปี 2560 เป็ น 1,313.47ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 1.02 โดยมี สาเหตุหลักมาจาก การเพิ มขึ นของ
รายได้ รวมของกิจการโรงแรมภายหลังหักรายการระหว่างกันเพิมขึ นเล็กน้ อย
กําไรขั นต้ นจากกิจการโรงแรมหลังหักรายการระหว่างกัน เพิมขึ นจาก 380.63 ล้ านบาท ในปี 2559 เป็ น 465.15 ในปี
2560 หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 22.20 ทั งนี การเพิมขึ นดังกล่าวมาจากการการเปิ ดให้ บริ การห้ องพักภายในโครงการโรงแรมวีรัน
ดา รี สอร์ ท หัวหิน เพิมเติม จํานวน 26 ห้ อง และการรับรู้ รายได้ เต็มปี ของโรงแรม วีรันดา รี สอร์ ท หัวหิน เดิม ทีมีการปิ ดปรับปรุ ง
ตั งแต่เดือนมิถุนายน 2559 กําไรขั นต้ นหลังหักรายการระหว่างกันหักรายการระหว่างกันจากกิจการโรงแรมเพิมขึน จาก 465.12
ล้ านบาทจากปี 2560 เป็ น 491.93 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 5.76 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก รายได้ จากกิจการโรงแรมที
เพิม ขึ น
EBIT จากกิจการโรงแรมเพิม ขึ นจาก 121.61 ล้ านบาท ในปี 2559 เป็ น 165.13 ในปี 2560 หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
35.79 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ จากกิจการโรงแรมภายหลังหักรายการระหว่างกันทีเพิมขึ น สําหรับปี 2561 EBIT หลังหัก
รายการระหว่างกันจากกิจการโรงแรมเพิมขึ นจาก 165.13 ล้ านบาทจากปี 2560 เป็ น 191.03 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
15.68 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ จากกิจการโรงแรมภายหลังหักรายการระหว่างกันเพิมขึ นทีเพิมขึ น
2)

รายได้ จากกิจการอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีรายได้ จากกิจการอสังหาริมทรัพย์ เนืองจากไม่มีการโอนกรรมสิทธิuของโครงการ วีรันดา ไฮ
เรสซิเดนซ์ เชียงใหม่ ในปี ดงั กล่าว สําหรับปี 2560 กลุ่มบริ ษัทฯ มีรายได้ จากกิจการอสังหาริ มทรัพย์ภายหลังหักรายการระหว่าง
กันจํ านวน 348.40 ล้ านบาท เพิ ม ขึน อย่างมีนัยสํ าคัญ จากปี 2559 เนืองจากกลุ่ม บริ ษัทฯ เริ ม มี การรับรู้ รายได้ จากการโอน
กรรมสิทธิuห้องชุดในโครงการ วีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยา จํานวน 59 ยูนิต ตั งแต่เดือนตุลาคม 2560 สําหรับปี 2561 กลุ่มบริ ษัทฯ
มีรายได้ จากกิจการอสังหาริ มทรัพย์จากการโอนกรรมสิทธิu ห้องชุดในโครงการ วีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยา ภายหลังหักรายการ
ระหว่างกัน เป็ น 1,044.56 ล้ านบาท

ส่วนที 1 หน้ า 13

ส่วนที  1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริ ษัท วี รันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

ในปี 2559 กลุ่มบริ ษัทฯ ไม่มีกําไรขั นต้ นของจากกิจการอสังหาริ มทรัพย์ เนืองจากไม่มีการโอนกรรมสิทธิuของอาคารชุด
พัก อาศัยของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ในปี 2560 กํ าไรขัน ต้ น กิ จ การพัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เท่ า กับ 96.32 ล้ า นบาท มาจากการโอน
กรรมสิทธิuในห้ องชุดของโครงการ วีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยา จากบุคคลภายนอก จํานวน 59 ยูนิต สําหรับปี 2561 กําไรขั นต้ น
ภายหลังการหักรายการระหว่างกันของกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของกลุ่มบริ ษัทฯ เป็ น 345.70 ล้ านบาท ทั งนี  การเพิม ขึ น
ของกําไรขั นต้ นของกิจการพัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวมาจากการโอนกรรมสิทธิuในห้ องชุดของโครงการ วีรันดา เรสซิเดนซ์
พัทยา จากบุคคลภายนอก
EBIT ของกิจการพัฒ นาอสังหาริ มทรัพย์ เพิมขึ นจาก (14.05) ล้ านบาท ในปี 2559 เป็ น 11.62 ล้ านบาท ในปี 2560
และ244.67 ในปี 2561 EBIT เป็ นไปตามรายได้ จากกิจการอสังหาริ มทรัพย์ทีเพิมมากขึ นจากการเพิมขึ นจากการโอนกรรมสิทธิu
ของโครงการ วีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยา ในปี 2560 - 2561
(รายละเอียดกล่าวไว้ ในส่วนที 2.4.16 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ)
นักลงทุนสัมพันธ์
ชือ: นายวรุต ตันติพภิ พ
สถานทีติดต่อ: 178/7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 02-513-3003
E-mail: IR@verandaresort.com
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บริ ษัท วีรันดา รีสอร์ ท จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที 2.4
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ส่วนที  2 บริ ษัททีอ อกหลักทรัพย์

15.

บริ ษัท วี รันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ

เพือประกอบคํ าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ผู้ลงทุนควรพิจารณางบ
การเงินรวมสําหรับปี บัญชีสิ 1นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 (ตรวจสอบแล้ ว) ของบริ ษัทฯ ทีปรากฏอยู่ในเอกสาร
แนบ 5 ของเอกสารฉบับนี 1ตามลําดับเพือประกอบคําอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริ ษัทฯ และ
ผู้ลงทุนควรอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
15.1

สรุปรายงานการสอบบัญชี
สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีจากงบการเงินรวมและข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลสามารถสรุปได้ ดงั นี 1
ประจํางวด

ผู้สอบบัญชี

สรุ ปรายงานการตรวจสอบ

ปี 2559

คุณรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516
จากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ซึง เป็ นผู้สอบบัญชีทีได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน กลต.

ผู้ส อบบัญ ชีให้ ค วามเห็ น ไว้ ในรายงานผู้ส อบบัญ ชี อ ย่า งไม่มี
เงือนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม
2559 ผลการดํ าเนิ นงานและกระแสเงิน สดสําหรับปี สิ 1นสุด วัน
เดียวกันของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยและเฉพาะของบริ ษัทฯ โดย
ถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

ปี 2560

คุณรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516
จากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ซึง เป็ นผู้สอบบัญชีทีได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน กลต.

ผู้ส อบบัญ ชี ให้ ค วามเห็ น ไว้ ในรายงานผู้ส อบบัญ ชี อ ย่ า งไม่มี
เงือนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม
2560 ผลการดําเนิ น งานและกระแสเงิน สดสําหรับ ปี สิน1 สุด วัน
เดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริ ษัทฯ โดย
ถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

ปี 2561

คุณรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516
จากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ซึง เป็ นผู้สอบบัญชีทีได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน กลต.

ผู้ส อบบัญ ชี ให้ ค วามเห็ น ไว้ ในรายงานผู้ส อบบัญ ชี อ ย่ า งไม่มี
เงือนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม
2561 ผลการดําเนิ น งานและกระแสเงิน สดสําหรับ ปี สิน1 สุด วัน
เดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริ ษัทฯ โดย
ถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

ส่วนที 2.4.15 หน้ า 1
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บริ ษัท วี รันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

ตารางสรุปงบการเงินรวมสําหรั บปี 2559 – 2561
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว คราว
ลูกหนี 1การค้ าและลูกหนี 1อืน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั 1นแก่กิจการทีเกียวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ าง
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคํ 1าประกัน
อสังหาริมทรัพย์เพือ การลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สิทธิการเช่า
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนีส; ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี 1สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั 1นจากสถาบัน
การเงิน
เจ้ าหนี 1การค้ าและเจ้ าหนี 1อืน
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
1
จการทีเกียวข้ องกัน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถงึ
กําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนทีจดั เป็ นหนี 1สินหมุนเวียน
หนี 1สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
รายได้ สทิ ธิการเช่ารอตัดบัญชีทีถึงกําหนดภายใน
หนึง ปี
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
หนี 1สินหมุนเวียนอืน
รวมหนีส; ินหมุนเวียน

งบการเงินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ณ 31 ธันวาคม 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ณ 31 ธันวาคม 2561
ล้ านบาท
ร้ อยละ

36.43
0.30
51.66
21.85
1,194.56
64.21
73.80
1,442.81

0.70
0.01
1.00
0.42
23.09
1.24
1.43
27.89

63.03
0.30
65.92
20.19
1,647.02
23.91
63.41
1,883.78

1.16
0.01
1.21
0.37
30.26
0.44
1.17
34.61

68.29
0.31
54.49
16.96
1,098.08
106.94
54.64
1,399.71

1.43
0.01
1.14
0.35
22.97
2.24
1.14
29.27

0.06
12.50
3,483.31
17.40
100.12
44.95
66.96
5.49
3,730.79
5,173.60

0.00
0.24
67.33
0.34
1.94
0.87
1.29
0.11
72.11
100.00

0.06
12.50
3,329.57
21.35
96.09
33.84
60.19
5.07
3,558.67
5,442.45

0.00
0.23
61.18
0.39
1.77
0.62
1.11
0.09
65.39
100.00

0.06
12.50
3,185.20
19.38
93.71
31.45
37.18
2.17
3,381.66
4,781.37

0.00
0.26
66.62
0.41
1.96
0.66
0.78
0.05
70.73
100.00

107.67
369.10
-

2.08
7.13
-

181.39
493.69
-

3.33
9.07
-

76.53
380.50
-

1.60
7.96
0.00

526.78
898.59

10.18
17.37

737.47
-

13.55
-

261.30
-

5.46
0.00

1.59

0.03

1.74

0.03

1.71

0.04

7.80
1.00
411.13
10.39
2,334.05

0.15
0.02
7.95
0.20
45.11

7.81
0.00
521.33
13.67
1,957.10

0.14
0.00
9.58
0.25
35.96

7.81
8.45
486.27
14.49
1,237.05

0.16
0.18
10.17
0.30
25.87

ส่วนที 2.4.15 หน้ า 2

ส่วนที  2 บริ ษัททีอ อกหลักทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน
หนี 1สินไม่หมุนเวียน
เงินประกันการเช่า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
หนี 1สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี
รายได้ สทิ ธิการเช่ารอตัดบัญชี - สุทธิจากส่วนทีครบ
กําหนดภายในหนึงปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี 1สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี 1สินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีส; ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส; ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจําหน่ายและชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนตํากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การ
ควบคุมเดียวกัน
ส่วนตํากว่าทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนเงิน
ลงทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่จัดสรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
ส่วนของผู้มสี ว่ นได้ เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุมของ
บริษัทย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส; ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริ ษัท วี รันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ณ 31 ธันวาคม 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ณ 31 ธันวาคม 2561
ล้ านบาท
ร้ อยละ

3.67

0.07

3.67

0.07

3.67

0.08

1,580.49
-

30.55
-

2,208.80
-

40.58
-

2,076.56
-

43.43
0.00

4.33

0.08

3.86

0.07

2.15

0.04

31.72
9.16
57.33
18.29
1,704.99
4,039.04

0.61
0.18
1.11
0.35
32.96
78.07

23.92
10.44
56.79
21.67
2,329.14
4,286.24

0.44
0.19
1.04
0.40
42.80
78.76

16.11
11.95
56.72
36.56
2,203.72
3,440.77

0.34
0.25
1.19
0.76
46.09
71.96

1,223.41
1,223.41
464.90

23.65
23.65
8.99

1,223.41
1,223.41
464.91

22.48
22.48
8.54

1,750.00
1,223.41
464.90

36.60
25.59
9.72

(120.63)

(2.33)

(120.63)

(2.22)

(120.63)

(2.52)

(471.47)

(9.11)

(471.47)

(8.66)

(471.47)

(9.86)

38.34
0.01
1,134.56
-

0.74
0.00
21.93
-

59.98
0.01
1,156.21
-

1.10
0.00
21.24
-

6.57
237.80
0.01
1,340.60
-

0.14
4.97
0.00
28.04
-

1,134.56
5,173.60

21.93
100.00

1,156.21
5,442.45

21.24
100.00

1,340.60
4,781.37

28.04
100.00

ส่วนที 2.4.15 หน้ า 3

ส่วนที  2 บริ ษัททีอ อกหลักทรัพย์

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
รายได้ จากกิจการโรงแรม
รายได้ จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายได้ จากการขายอาหารและเครืองดืม
รายได้ ค่าบริหารจัดการ
รายได้ จากการขาย
ดอกเบี 1ยรับ
รายได้ อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนของกิจการโรงแรม
ต้ นทุนของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้ นทุนขายอาหารและเครื องดืม
ต้ นทุนของการบริหารจัดการ
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและรายได้
(ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงิน
ได้
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนสําหรับปี /งวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการที จะถูกบันทึกในส่วนของกํ าไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย
รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการทีจะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
สําหรับปี /งวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรั บปี /งวด

บริ ษัท วี รันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ณ 31 ธันวาคม 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ณ 31 ธันวาคม 2561
ล้ านบาท
ร้ อยละ

1,183.45
1.24
0.60
25.61
1,210.90

97.73
0.10
0.05
2.12
100.00

1,300.78
386.28
7.64
9.13
0.17
27.25
1,731.25

75.14
22.31
0.63
0.053
0.01
1.57
100.00

1,313.61
1,053.20
20.53
19.23
0.16
24.57
2,431.30

54.03
43.32
0.84
0.79
0.01
1.01
100.00

802.83
116.13
212.16
1,131.12

66.30
9.59
17.52
93.41

835.08
286.68
6.44
5.71
194.99
249.99
1,578.88

48.24
16.56
0.37
0.33
11.26
14.44
91.20

821.54
705.81
14.55
13.19
210.13
268.34
2,033.55

33.79
29.03
0.60
0.54
8.64
11.04
83.64

79.78
(109.76)

6.59
(9.06)

152.37
(123.73)

8.80
(7.15)

397.75
(110.86)

16.36
(4.56)

(29.98)
12.13
(17.85)

(2.48)
1.00
(1.47)

28.64
(6.41)
22.23

1.65
(0.37)
1.28

286.89

11.80

(51.11)
235.78

(2.10)
9.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

(0.75)
0.17

(0.04)
0.01

-

-

-

-

(0.58)

(0.03)

-

-

0.00
(17.85)

0.00
(1.47)

(0.58)
21.65

(0.03)
1.25

0.00
235.78

0.00
9.70

ส่วนที 2.4.15 หน้ า 4

ส่วนที  2 บริ ษัททีอ อกหลักทรัพย์

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การแบ่ งปั นกําไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนทีเป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
การแบ่ งปั นกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุมของ
บริษัทย่อย
ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย

กําไรต่อหุ้นขั 1นพื 1นฐาน
กําไรส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษทั ฯ

บริ ษัท วี รันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

ณ 31 ธันวาคม 2559
ล้ านบาท
ร้ อยละ

งบการเงินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ณ 31 ธันวาคม 2561
ล้ านบาท
ร้ อยละ

4.58

22.23

235.78

(4.03)
(18.40)
(17.85)

22.23

235.78

4.58

21.65

235.78

(4.03)

-

-

(18.40)
(17.85)

21.65

235.78

0.06

0.09

0.96

ส่วนที 2.4.15 หน้ า 5

ส่วนที  2 บริ ษัททีอ อกหลักทรัพย์

บริ ษัท วี รันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ณ 31 ธันวาคม 2559
ล้ านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ(จ่าย) จาก
กิจกรรมดําเนินงาน :
ค่าเสือ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือหนี 1สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ค่าเผือการลดมูลค่าต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
กลับรายการสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้ หกั ณ ทีจ่าย
โอนรายได้ รับล่วงหน้ ารอตัดบัญชีเป็ นรายได้
ผลต่างชัว คราวจากรายได้ ค่าเช่า
ผลต่างชัว คราวจากสัญญาค่าเช่าทีดิน
ผลต่างชัว คราวจากสัญญาค่าบริ การ
ขาดทุนจากการด้ อยค่าความนิยม
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลีย นทียงั ไม่เกิด
ขึ 1นจริง
ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนไปเป็ นต้ นทุนขาย
ดอกเบี 1ยรับ
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี 1สินจากบัตรกํานัล
ค่าตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์ และหนีส; ิน
ดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิมขึ 1น)ลดลง
ลูกหนี 1การค้ าและลูกหนี 1อืน
สินค้ าคงเหลือ
ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ าง
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้ าหนี 1การค้ าและเจ้ าหนี 1อืน
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
หนี 1สินหมุนเวียนอืน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
หนี 1สินไม่หมุนเวียนอืน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี 1ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

ส่วนที 2.4.15 หน้ า 6

งบการเงินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2560
ล้ านบาท

ณ 31 ธันวาคม 2561
ล้ านบาท

(29.98)

28.64

286.89

202.84
0.17
2.70
(7.81)
(0.15)
1.37
4.74

220.21
(0.13)
5.38
0.82
(7.81)
(0.10)
1.27
0.02
11.11
2.15

209.96
(0.09)
0.00
(0.57)
0.32
(7.81)
(0.23)
1.19
0.00
2.39
2.95

(0.00)
(0.60)
1.89
109.76

(0.01)
286.68
(0.17)
1.68
123.73

(0.00)
705.81
(0.16)
2.07
0.15
0.31
110.86

284.93

673.48

1,314.04

3.77
(1.55)
(295.13)
(9.57)
8.36
19.73
27.81
122.02
(1.22)
(0.13)
2.53
161.55
(152.90)
(11.83)
(3.18)

(11.62)
1.67
(701.97)
40.30
16.18
0.74
217.84
110.20
3.28
(1.15)
2.11
351.06
(166.21)
(7.84)
177.01

11.76
3.22
(133.67)
(83.03)
11.46
2.90
(116.06)
(35.06)
0.67
13.64
989.87
(136.41)
(22.74)
830.72

ส่วนที  2 บริ ษัททีอ อกหลักทรัพย์

บริ ษัท วี รันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ณ 31 ธันวาคม 2559
ล้ านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว คราวลดลง
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคํ 1าประกันลดลง (เพิมขึ 1น)
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั 1นแก่บคุ คลและกิจการทีเกียวข้ องกันลดลง (เพิมขึ 1น)
เงินสดรับจากดอกเบี 1ย
เงินสดจ่ายซื 1อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื 1อทีด ินรอการพัฒนา
เงินสดจ่ายซื 1อทีด ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื 1อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
1
นการเงินเพิมขึ 1น(ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
1
จการทีเกียวข้ องกันลดลง(เพิมขึ 1น)
คืนเงินกู้ยืมระยะยาวบริษัททีเกียวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิมขึ 1น
คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเจ้ าหนี 1ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการเพิมทุนของบริษัทฯ
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน; (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีมิใช่เงินสดประกอบด้ วย
เจ้ าหนี 1อืนจากการซื 1ออุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน และสิทธิการเช่าเพิม ขึ 1น
(ลดลง)
การเพิมทุนโดยวิธีแลกหุ้นสามัญของบริ ษัทฯกับหุ้นสามัญของบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี 1ยจ่ายส่วนทีบนั ทึกเป็ นทีดนิ อาคารและอุปกรณ์
ดอกเบี 1ยจ่ายส่วนทีเป็ นต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ซื 1อสินทรัพย์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
การโอนสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็นอุปกรณ์
การโอนอุปกรณ์เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การโอนต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็ นอุปกรณ์
โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นต้ นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เจ้ าหนี 1จากการซื 1อบริษัทย่อย
โอนสินค้ าคงเหลือเป็ นอุปกรณ์
กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย
ลูกหนี 1จากการจําหน่ายทีดินเพิม ขึ 1น

ส่วนที 2.4.15 หน้ า 7

งบการเงินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2560
ล้ านบาท

ณ 31 ธันวาคม 2561
ล้ านบาท

1.40
0.20
5.20
0.85
(382.46)
(5.43)
0.40
(379.84)

(0.00)
0.16
(155.79)
(6.36)
0.00
(161.99)

(0.00)
0.16
(58.17)
(0.97)
(1.81)
1.99
0.04
(58.80)

53.46
(267.22)
(390.64)
429.95
(131.24)
(1.63)
636.73
329.41
(53.61)
90.04
36.43

73.73
314.71
(375.11)
(1.74)
11.58
26.60
36.43
63.03

(104.87)
134.49
(741.41)
(1.79)
(1.74)
(51.38)
(766.70)
5.26
63.03
68.29

43.13
651.59
8.04
34.49
5.47
2.36
(320.84)
(2.53)
0.00
-

(93.23)
3.36
45.14
1.42
0.00
2.51

1.21
2.39
24.88
0.00
1.68
0.00
-

ส่วนที  2 บริ ษัททีอ อกหลักทรัพย์

บริ ษัท วี รันดา รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินทีสําคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน

หน่ วย
2559

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี 1การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี 1เฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี 1
ระยะเวลาชําระหนี 1
Cash cycle

งบการเงินรวม
งวดปี สิน; สุดวันที 31 ธันวาคม
2560

2561

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

0.62
0.03
(0.00)
28.65
13
38.09
9
6.95
52
(30)

0.96
0.06
0.08
40.90
9
54.33
7
6.94
52
(36)

1.13
0.09
0.52
53.02
7
83.72
4
8.07
45
(34)

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั 1นต้ น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอืน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ

32.23
4.52
2.17
(5.95)
(1.47)
(2.16)

32.98
7.33
1.58
141.67
1.28
1.94

35.38
15.50
1.20
222.70
9.70
18.89

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

ร้ อยละ
ร้ อยละ
เท่า

(0.36)
5.07
0.25

0.42
6.85
0.33

4.61
7.24
0.48

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี 1สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี 1สินทีมีภาระดอกเบี 1ย (interest bearing debt) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี 1ย
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
ร้ อยละ

3.56
2.75
1.06
0.00
N/A

3.71
2.71
2.11
0.33
N/A

2.57
1.80
7.26
1.04
N/A

หมายเหตุ:
/1

สําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ 1นสุดวันที 31 ธันวาคม 2558 ไม่ได้ ใช้ ข้อมูลเฉลีย ณ วันเริมต้ นและวันสิ 1นสุดรอบปี บญ
ั ชี โดยไม่ได้ นํามูลของรอบปี บญ
ั ชี สิ 1นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557
เพือนํามาหาค่าเฉลีย

ส่วนที 2.4.15 หน้ า 8

บริษทั วีรันดา รีสอร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั วีรันดา รีสอร์ ท แอนด์ สปา จากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้ าง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ ทธิการเช่า
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

7
8
6, 9
10
11
12

6
13
14
15
16
17
18
28
6

68,291,859
306,568
54,490,378
16,963,402
1,098,081,252
106,939,634
54,640,698
1,399,713,791

63,033,051
304,069
65,921,791
20,185,265
1,647,016,668
23,911,827
63,410,024
1,883,782,695

21,411,767
13,438
36,175,510
3,702,762
744,194,067
96,316,754
8,086,885
909,901,183

6,983,410
13,278
55,784,311
4,055,500
583,059,573
8,502,430
658,398,502

61,741
12,500,000
3,185,200,706
19,383,618
93,714,496
31,449,737
37,178,145
2,170,537
3,381,658,980
4,781,372,771

61,196
12,500,000
3,329,569,316
21,351,380
96,086,765
33,839,737
60,190,326
5,068,579
3,558,667,299
5,442,449,994

61,741
368,146,379
1,396,785,183
12,500,000
679,777,469
6,240,336
19,806,926
223,054
2,483,541,088
3,393,442,271

61,196
409,096,379
1,397,610,183
12,500,000
699,161,559
7,106,542
14,068,617
547,490
2,540,151,966
3,198,550,468

บริษทั วีรันดา รีสอร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั วีรันดา รีสอร์ ท แอนด์ สปา จากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี
รายได้สิทธิ การเช่ารอตัดบัญชี ที่ถึงกาหนด
ภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนิส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินประกันการเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ จาก
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่ งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบริ ษทั ย่อย
หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จาก
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่ งปี
รายได้สิทธิ การเช่ารอตัดบัญชี - สุ ทธิ จาก
ส่ วนที่ครบกาหนดภายในหนึ่ งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

19
6, 20

76,525,153
380,500,286

181,391,771
493,693,940

67,969,011
129,323,987

114,295,810
73,564,339

21

261,296,381

737,470,601

105,296,381

100,456,725

22

1,707,288

1,736,856

1,109,177

1,032,143

23

7,805,320
8,448,513
486,272,861
14,494,362
1,237,050,164

7,805,320
521,331,040
13,666,869
1,957,096,397

363,769,863
3,832,925
671,301,344

174,523,201
3,743,195
467,615,413

3,669,003

3,669,003

-

-

21
6

2,076,557,828
-

2,208,795,219
-

940,757,828
3,850,000

913,338,219
57,050,000

22

2,150,829

3,858,073

1,821,217

2,930,350

23
24
28

16,110,640
11,953,400
56,717,420
36,562,028
2,203,721,148
3,440,771,312

23,915,960
10,444,173
56,795,518
21,668,605
2,329,146,551
4,286,242,948

7,114,640
267,500
953,811,185
1,625,112,529

6,705,044
267,500
980,291,113
1,447,906,526

6

บริษทั วีรันดา รีสอร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั วีรันดา รีสอร์ ท แอนด์ สปา จากัด”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
(2560: 122,340,836 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระ
หุ ้นสามัญ 244,681,672 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
(2560: 122,340,836 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่วนต่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ส่วนต่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่ นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

25

26

1,750,000,000

1,223,408,360

1,750,000,000

1,223,408,360

1,223,408,360
464,904,627
(120,629,995)
(471,467,670)

1,223,408,360
464,904,627
(120,629,995)
(471,467,670)

1,223,408,360
464,904,627
-

1,223,408,360
464,904,627
-

6,571,685
237,803,375
11,077
1,340,601,459
4,781,372,771
-

59,983,146
8,578
1,156,207,046
5,442,449,994
-

6,571,685
73,444,367
703
1,768,329,742
3,393,442,271
-

62,330,412
543
1,750,643,942
3,198,550,468
-

บริษทั วีรันดา รีสอร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั วีรันดา รี สอร์ ท แอนด์ สปา จากัด”)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม

กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากกิจการโรงแรม
รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากกิจการร้านอาหารและเครื่ องดื่ม
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนของกิจการโรงแรม
ต้นทุนของกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนของกิจการร้านอาหารและเครื่ องดื่ม
ต้นทุนค่าบริ หารจัดการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและรายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

หมายเหตุ

2561

2560

6
6

1,313,614,465
1,053,195,084
20,528,810
19,230,045
162,135
24,571,091
2,431,301,630

1,300,776,746
386,276,586
7,641,785
9,129,492
166,530
27,254,408
1,731,245,547

283,539,258
5,310,306
33,406,142
20,845,201
70,008,996
24,960,727
438,070,630

290,459,389
2,689,307
35,701,765
18,273,301
21,287,677
368,411,439

821,540,077
705,806,215
14,545,296
13,189,896
210,127,917
268,341,755
2,033,551,156
397,750,474
(110,864,179)
286,886,295
(51,111,230)
235,775,065

835,076,653
286,680,823
6,435,949
5,703,824
194,992,205
249,988,978
1,578,878,432
152,367,115
(123,725,210)
28,641,905
(6,409,937)
22,231,968

176,234,308
3,791,759
5,526,402
44,701,696
110,669,393
340,923,558
97,147,072
(33,816,590)
63,330,482
5,738,309
69,068,791

188,330,527
2,359,228
5,703,824
69,245,540
106,206,227
371,845,346
(3,433,907)
(37,356,563)
(40,790,470)
11,023,799
(29,766,671)

2,499

2,776

160

187

2,499

2,776

160

187

-

(754,679)
170,389

-

(1,850,276)
370,055

2,499

(584,290)
(581,514)

160

(1,480,221)
(1,480,034)

235,777,564

21,650,454

69,068,951

(31,246,705)

6
6
6
6

6
6
6
6
6

28

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิ จากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรั บปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรั บปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

24

บริษทั วีรันดา รีสอร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั วีรันดา รี สอร์ ท แอนด์ สปา จากัด”)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2561

2560

235,775,065
235,775,065

22,231,968
22,231,968

69,068,791

(29,766,671)

235,777,564
235,777,564

21,650,454
21,650,454

69,068,951

(31,246,705)

(ปรับปรุ งใหม่)

29

(ปรับปรุ งใหม่)

0.96

0.09

0.28

(0.12)

244,682

244,682

244,682

244,682

บริษทั วีรันดา รีสอร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั วีรันดา รีสอร์ ท แอนด์ สปา จากัด ”)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
จัดสรรสารองตามกฏหมาย
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

26
33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
และเรี ยกชาระ
1,223,408,360
1,223,408,360

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ
464,904,627
464,904,627

1,223,408,360
1,223,408,360
-

464,904,627
464,904,627
-

ส่วนต่ากว่าทุน
จากการรวม
ส่วนต่ากว่าทุน
ธุ รกิจภายใต้
จากการเปลี่ยนแปลง
การควบคุมเดียวกัน สัดส่ วนเงินลงทุน
(120,629,995)
(471,467,670)
(120,629,995)
(471,467,670)
(120,629,995)
(120,629,995)
-

(471,467,670)
(471,467,670)
-

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
6,571,685
6,571,685
-

ยังไม่ได้จดั สรร
38,335,468
22,231,968
(584,290)
21,647,678
59,983,146
59,983,146
235,775,065
235,775,065
(6,571,685)
(51,383,151)
237,803,375
-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
รวม
เงินลงทุนใน
องค์ประกอบอื่น
หลักทรัพย์เผื่อขาย ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
5,802
5,802
2,776
2,776
2,776
2,776
8,578
8,578
8,578
2,499
2,499
11,077
-

8,578
2,499
2,499
11,077

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ
1,134,556,592
22,231,968
(581,514)
21,650,454
1,156,207,046
1,156,207,046
235,775,065
2,499
235,777,564
(51,383,151)
1,340,601,459

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
1,134,556,592
22,231,968
(581,514)
21,650,454
1,156,207,046
1,156,207,046
235,775,065
2,499
235,777,564
(51,383,151)
1,340,601,459
-

บริษัท วีรันดา รีสอร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษัท วีรันดา รีสอร์ ท แอนด์ สปา จากัด”)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ขาดทุนสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
จัดสรรสารองตามกฏหมาย
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
ส่ วนเกิน
หมายเหตุ
และเรี ยกชาระ มูลค่าหุ้นสามัญ
1,223,408,360
464,904,627
1,223,408,360
464,904,627

26
33

1,223,408,360
1,223,408,360
-

464,904,627
464,904,627
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
รวม
กาไรสะสม
เงินลงทุนใน
องค์ประกอบอื่น รวมส่ วนของ
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร หลักทรัพย์เผื่อขาย ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้น
93,577,304
356
356
1,781,890,647
(29,766,671)
(29,766,671)
(1,480,221)
187
187
(1,480,034)
(31,246,892)
187
187
(31,246,705)
62,330,412
543
543
1,750,643,942
6,571,685
6,571,685
-

62,330,412
69,068,791
69,068,791
(6,571,685)
(51,383,151)
73,444,367
-

543
160
160
703
-

543
160
160
703

1,750,643,942
69,068,791
160
69,068,951
(51,383,151)
1,768,329,742
-

บริษทั วีรันดา รีสอร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั วีรันดา รีสอร์ ท แอนด์ สปา จากัด”)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

286,886,295

28,641,905

63,330,482

(40,790,470)

209,964,720
(91,881)
(565,000)
320,650
(7,805,320)
(234,874)
1,187,173
(240)
2,390,000
2,947,006
(1,346)
705,806,215
(162,135)
2,074,227
153,263
306,265
110,864,179

220,209,473
(132,743)
5,379,274
826,724
(7,805,320)
(100,000)
1,268,607
20,637
11,110,000
2,149,953
(7,810)
286,680,823
(166,530)
1,677,055
123,725,210

48,429,035
44,006
(565,000)
64,632
68,406
825,000
(178,930)
485
(20,845,201)
974,596
101,151
306,265
33,816,590

58,795,881
(283,645)
5,379,274
42,438
(22,526)
17,478
10,475,000
59,452
(18,273,301)
604,307
37,356,563

1,314,039,197

673,477,258

126,371,517

53,360,451

11,758,168
3,221,863
(133,671,481)
(83,027,807)
11,457,026
2,898,042

(11,617,903)
1,666,198
(701,968,835)
40,304,031
16,178,975
739,335

16,994,363
352,738
(141,865,066)
(96,316,754)
2,285,229
324,436

(4,777,461)
(514,744)
(21,419,216)
5,053,112
(105,600)

(116,055,791)
(35,058,179)
674,229
13,638,082
989,873,349
(136,413,428)
(22,736,983)
830,722,938

217,844,756
110,199,259
3,280,746
(1,147,416)
2,106,586
351,062,990
(166,214,873)
(7,838,340)
177,009,777

46,487,914
189,246,662
(11,422)
143,869,617
(53,250,715)
(1,869,684)
88,749,218

11,316,400
156,283,059
394,937
267,500
199,858,438
(57,165,990)
(1,351,744)
141,340,704

งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
กลับรายการสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ตัดจาหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
โอนรายได้รับล่วงหน้ารอการตัดบัญชีเป็ นรายได้
ผลต่างชัว่ คราวจากรายได้ค่าเช่า
ผลต่างชัว่ คราวจากสัญญาค่าเช่าที่ดิน
ผลต่างชัว่ คราวจากสัญญาบริ การ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ลดลงจากการโอนไปเป็ นต้นทุนขาย
ดอกเบี้ยรับ
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้ สินจากบัตรกานัล
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั วีรันดา รีสอร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั วีรันดา รีสอร์ ท แอนด์ สปา จากัด”)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายให้กูย้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจ่ายคืนเงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายค่าสิ ทธิการเช่า
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการกูย้ ืมระยะยาวจากบริ ษทั ย่อย
คืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
คืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้ อื่นจากการซื้ ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บนั ทึกเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็ นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ซื้ อสิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
การโอนอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การโอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เป็ นอุปกรณ์
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ลูกหนี้ จากการจาหน่ายที่ดินเพิ่มขึ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(545)
162,135
(58,169,823)
(970,322)
42,000
(1,810,797)
1,987,679
(58,759,673)

(541)
166,530
(155,790,887)
(6,363,938)
1,000
(161,987,836)

(545)
(112,000,000)
152,950,000
23,351,000
(19,215,192)
(322,422)
42,000
863,346
45,668,187

(541)
(108,800,000)
8,729,641
5,244,657
(70,609,084)
(5,274,565)
1,000
(170,708,892)

(104,866,618)
134,485,000
(741,410,876)
(1,792,000)
(1,736,812)
(51,383,151)
(766,704,457)
5,258,808
63,033,051
68,291,859
-

73,726,130
314,708,000
(375,114,773)
(1,737,267)
11,582,090
26,604,031
36,429,020
63,033,051
-

(46,326,799)
8,800,000
(62,000,000)
134,485,000
(100,740,000)
(1,792,000)
(1,032,098)
(51,383,151)
(119,989,048)
14,428,357
6,983,410
21,411,767
-

42,758,054
58,050,000
(1,000,000)
7,780,000
(75,500,000)
(1,063,856)
31,024,198
1,656,010
5,327,400
6,983,410
-

1,209,377
2,389,855
24,881,907
4,662
1,682,589
2,499
-

(93,234,945)
3,358,085
45,144,364
1,417,290
2,776
2,510,000

5,295,097
2,389,855
20,952,017
1,682,589
160
-

(26,953,050)
3,358,085
19,029,150
591,589
187
2,510,000

