ใบจองซื้อเลขที่ / Subscription No.
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)

SUBSCRIPTION FORM FOR CAPITAL INCREASE ORDINARY SHARES OF GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้ผ้ถู อื หุ้นเดิ มจํานวน 602,654,994 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.56 บาท ในอัตราส่วนการจองซื้อ 6 หุ้นเดิ ม ต่อ 1 หุ้นใหม่
OFFERING TO THE EXISTING SHAREHOLDERS FOR THE AMOUNT OF 602,654,994 CAPITAL INCREASE ORDINARY SHARES, WITH PAR VALUE OF BAHT 1.00 EACH,
OFFERED FOR SALE AT BAHT 0.56 EACH IN THE SUBSCRIPTION RATIO OF 6 EXISTING ORDINARY SHARES TO 1 NEW ORDINARY SHARE

วันทีย่ น่ื จองซือ้ / Submission Date
เรียน คณะกรรมการ บริษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)
To
The Board of Directors of Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิตบิ ุคคล)
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ณ วันกําหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
เมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 และมีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน
หุน้ .
I (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person)
hereby being an existing shareholder of the Company on the date of fixing the names of
Shareholders who are entitled to subscribe the capital increase ordinary shares, being December 29, 2021 and entitled to subscribe for
ordinary shares.
ข้าพเจ้าขอจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) ดังนี้
จํานวนหุน้ ทีจ่ องซือ้
จํานวนเงินทีช่ าํ ระ
I hereby subscribe for ordinary shares of Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited as follows:
No. of shares subscribed
Amount (Baht)
 จองซือ้ ตามสิทธิทงั ้ จํานวน / Subscription for full entitlement
 จองซือ้ ตํ่ากว่าสิทธิทไี่ ด้รบั จัดสรร / Subscription for lower than entitlement
 จองซือ้ เกินกว่าสิทธิทไี่ ด้รบั จัดสรร (เฉพาะส่วนเพิม่ ) / Subscription for more than the entitlement
รวม / Total
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ โดย/ I herewith submit for payment of the ordinary shares that could be cashed in Bangkok only: by
 Bill Payment
 เช็ค (ลงวันทีไ่ ม่เกิน 19 มกราคม 2565) / Cheque (Date not later than 19 January 2022)  แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque
 ดร๊าฟท์ / Draft
 เงินโอน (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านัน้ ) / Money Transfer (via Bank’s Counter only)
โอนเข้าบัญชี “บัญชีจองซือ้ หุน้ บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้”ี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเอ็กเชน ทาวเวอร์ (สีแ่ ยกอโศก) บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 081-6-004188
Credit Account “Subscription A/C for Grande Asset Hotels And Property Public Company Limited”, Krung Thai Bank Public Co., Ltd., Exchange Tower (Siyeak Asok) Branch, Current Account No. 081-6-004188
(ในกรณีทสี่ ง่ ค่าจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าว โดยชําระเป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทําการ และเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค
หรือดร๊าฟท์ดงั กล่าวจะต้องลงวันทีใ่ นระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2565 / In case of payment of the ordinary shares by cheque or cashier cheque or draft, it shall be able to be cleared in Bangkok branches
within 1 working day and the cheque or cashier cheque or draft should be dated between 17-19 January 2022)
เลขทีเ่ ช็ค / Cheque No.
วันที่ / Date
ธนาคาร / Bank
สาขา / Branch
โดยสังจ่
่ าย “บัญชีจองซือ้ หุน้ บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)”/ payable to “Subscription A/C for Grande Asset Hotels And Property Public Company Limited”
หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ (ผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเลือกข้อใดข้อหนึง่ ) /
When I have been allotted the above ordinary shares. I hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one) :
(1)  นําหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง : ให้ออกใบหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือ่ ผูฝ้ าก” และดําเนินการให้บริษทั หลักทรัพย์
สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่
(ระบุชอ่ื ใดชือ่ หนึง่ ตามรายละเอียดทีป่ รากฏด้านหลังใบจองซือ้ หุน้ นี้)
นําหุน้ สามัญเข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือ่ บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ซง่ึ ข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษทั นัน้ บัญชีเลขที่
(ชือ่ บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ตอ้ งเป็ นชือ่ เดียวกับชือ่ ผูจ้ องซือ้ หุน้ เท่านัน้ มิฉะนัน้ จะดําเนินการนําหุน้ เข้าบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 แทน)
To issue the share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” for the allotted ordinary shares and have (name of broker)
Participant no.
(see the list appearing on the back of this subscription form)
deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account number
with which I have maintained my account.
(Name of the Subscriber must be the same with Account Name, otherwise shares subscribed will be deposited into Issuer account number 600 for my name).
(2)  นําหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ : ให้ออกใบหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุน้ เข้าฝากกับบริษทั ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้าบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่ ข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหุน้ ในภายหลัง ผูจ้ องซือ้ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามทีบ่ ริษทั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด)
To issue the share certificates in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the
Issuer account number 600 for my name. (For issuing a share certificates later, the Subscriber will be subject to paying fee charged by Thailand Securities Depository Company Limited)
(3)  รับเป็ นใบหุ้น : ให้ออกใบหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชือ่ ของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุน้ ทีไ่ ด้รบั จัดสรรให้ขา้ พเจ้าตามชือ่ และทีอ่ ยู่ทรี่ ะบุไว้ในทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมาย
ให้บริษทั ดําเนินการใดๆ เพือ่ จัดทําและส่งมอบใบหุน้ ให้ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทําการนับจากวันปิ ดการจองซือ้ และข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าอาจได้รบั ใบหุน้ ล่าช้าหลังจากทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รับหลักทรัพย์ของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้ทาํ การซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
To issue the share certificates in my name and deliver them to me as per the name and address specified in the shareholder register by registered mail. I hereby authorize the Company to proceed
with all necessary actions to have the share certificates issued and delivered to me within 15 business days after the close of the subscription period. I also acknowledge that the share certificates may
be received by me after the Stock Exchange of Thailand has approved the Listing and the trading of such securities on the Stock Exchange of Thailand.
ในกรณีทขี่ า้ พเจ้าไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญทีจ่ องซื้อเกินกว่าสิทธิ หรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจํานวนทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิ ข้าพเจ้าตกลงรับเงินคืนผ่านระบบการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร โดยข้าพเจ้าได้แนบ
สําเนาสมุด บัญ ชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกพร้อ มรับรองสําเนาถูกต้อ งมาพร้อมกันนี้ / In case of subscription more than shareholding proportion and I am not allotted the said Shares in excess of shareholding
proportion or no allotment for full amount that I subscribe for the excess of shareholding proportion, I agree to receive the refund via Automated Transfer System (ATS), I have attached a certified true
copy of the front page of the subscriber’s bank account:
บัญชีธนาคาร/ Bank account .................................................................................... เลขทีบ่ ญ
ั ชี/ Account No. .............................................................................. สาขา/ Branch .........................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะรับหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวนดังกล่าว หรือในจํานวนทีบ่ ริษทั จัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนนี้ รวมทัง้ ยินยอมรับคืนเงินในกรณีทบี่ ริษทั ปฏิเสธการจองซื้อ และหาก
ข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีไ่ ด้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อทีถ่ ูกต้องเรียบร้อยพร้อมเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์/ ใบโอนเงิน/ Bill Payment มาถึงบริษทั ภายในระยะเวลาการจองซื้อ
หรือหากเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์ ทีส่ งจ่
ั ่ ายแล้วนัน้ ไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าสละสิทธิการจองซื
้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงือ่ นไขข้อกําหนดและข้อความใดๆ
์
ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน รวมทัง้ ในหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษทั ทีม่ อี ยู่แล้วขณะนี้ และ/หรือซึง่ จะแก้ไขเพิม่ เติมต่อไปในภายหน้าด้วย
I hereby undertake to purchase the above amount of ordinary shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, and agree to accept a refund should the subscription be refused.
If I do not return this duly completed subscription form with payment (Cheque/ Cashier Cheque/ Draft/ Pay-in slip/ Bill Payment) or the Cheque/ Cashier Cheque/ Draft has not been honored, I shall be
deemed to have not exercised my subscription rights. Moreover, I agree to the conditions of the right offering as stated in the Information Memorandum concerning the allotment of ordinary shares and
the conditions as laid down in the Memorandum and Articles of Association of the Company currently in force and/or as may be amended in the future.
ลงชือ่ / Signature
ผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญ / Subscriber
(
)
ในฐานะผูแ้ ทนโดยชอบธรรม/ผูร้ บั มอบอํานาจ/ผูม้ อี ํานาจลงนามแทนของ / In the capacity as legal representative attorney or authorized signature of
การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยงและก่อนตัดสิ นใจจองซื้อหลักทรัพย์ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ /
Please be aware that there is risk involved in securities investment and make sure you have thoroughly studied all information before deciding on the share subscription
หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน (ผูจ้ องซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วย) / SUBSCRIPTION RECEIPT (Subscriber please also fills in this portion) เลขที่/No.
บริษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) ได้รบั เงินจาก (ชือ่ ตามใบจอง)
Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited received money from (Name of subscriber)
เพือ่ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน) / For a subscription of ordinary shares of Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited
จํานวน/ Amount of
หุน้ / shares ในราคาหุน้ ละ 0.56 Baht/ at Baht 0.56 per share รวมเป็ นเงิน / Totalling amount of
บาท / Baht
โดย / by
 Bill Payment
 เงินโอน / Money Transfer
 เช็ค / Cheque
 แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque
 ดร๊าฟท์ / Draft
เลขทีเ่ ช็ค/ แคชเชียร์เช็ค/ ดร๊าฟท์/ Cheque/ Cashier Cheque/ Draft No.
วันที่ / Dated
ธนาคาร / Bank
สาขา / Branch
 ออกหุ้ น สามัญ เพิ่มทุ น ในนาม “บริษัท ศู น ย์ ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด เพื่อ ผู้ฝ าก” / Issue the share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors”
เลขทีส่ มาชิกฝากเลขที่ / participant No.
เลขทีบ่ ญ
ั ชีซอ้ื ขายหุน้ /Trading Account No.
 ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเข้าบัญชีข องบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600/ Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository
Company Limited” and deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the Issuer account number 600.
 ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซือ้ / Issue a share certificate in the name of Subscriber
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอํานาจ / Authorized Officer
(
)
วันที่
หมายเหตุ : หากผูจ้ องซือ้ ประสงค์จะเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่ทใี่ ห้ไว้ โปรดจัดทําหนังสือแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนต่างหาก และจัดส่งไปทีฝ่ ่ ายดําเนินการส่วนกลาง บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เพือ่ ผูฝ้ าก อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Remark
: The subscriber who wishes to change the address, please directly sends the notice of such change to the Central Operation Department, Thailand Securities Depository Company for
Depositors, The Stock Exchange of Thailand Building 93 Rachadapisek Road, Dindang, Dindang, Bangkok 10400.

ผูฝ้ ากเลขที�
ชื�อบริ ษทั
Participant No.
Company Name
002
บริ ษทั หลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
003
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี� กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
004
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
005
บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006
บริ ษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited
007
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
008
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
010
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
011
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
013
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
014
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
015
บริ ษทั หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016
บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED           
019
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
022
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต� ี จํากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
023
บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
026
บริ ษทั หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
027
บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
029
บริ ษทั หลักทรัพย์กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

ผูฝ้ ากเลขที�
ชื�อบริ ษทั
Participant No.
Company Name
236
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
242
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิต� คี อร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)
257
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จูเลียส แบร์ จํากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.

BROKER

ผูฝ้ ากเลขที�
ชื�อบริ ษทั
Participant No.
Company Name
032
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
034
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
038
บริ ษทั หลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน)
Beyond Securities Public Company Limited
048
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
050
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
051
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
052
บริ ษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
200
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
211
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
213
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
221
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชน�ั พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
224
บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
225
บริ ษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
229
บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
230
บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
244
บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
247
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
248
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
924
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
ผูฝ้ ากเลขที�
ชื�อบริ ษทั
Participant No.
Company Name
243
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื�อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
245
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

CUSTODIAN
ผูฝ้ ากเลขที�
ชื�อบริ ษทั
ผูฝ้ ากเลขที�
ชื�อบริ ษทั
Participant No.
Company Name
Participant No.
Company Name
329
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
301
ธนาคารซิต� แี บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
TMBThanachart Bank Public Company Limited
302
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
330
ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ�งคอร์ปอเรชัน� จํากัด (เพื�อตราสารหนี�)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
303
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) - ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
334
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื�อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี�ยน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304
ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้ แบงกิ�ง คอร์ปอเรชัน� จํากัด
336
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
337
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
305
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
TMBThanachart Bank Public Company Limited
339
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพื�อรับฝากทรัพย์สิน)
308
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
340
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื�อค้าตราสารหนี�)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
343
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
316
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
328
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
320
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ - เพื�อรับฝากทรัพย์สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
350
บริ ษทั หลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด
425
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) (เพื�อลูกค้า)
SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

เรือ
่ ง

้ หุน
้ ท
ิ ธิจองซือ
แจ้งเตือนการใชส
้ สาม ัญเพิม
่ ทุน (XR)

subject:

บริษ ัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส ์ แอนด์ พรอพเพอร์ต ี้ จาก ัด(มหาชน) (GRAND)
Notification of the subscription for Right offering (XR) of GRAND

ตามทีท
่ า่ นได ้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข ้างต ้นไว ้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ ้งให ้
ท่านทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษ ัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส ์ แอนด์ พรอพเพอร์ต ี้ จาก ัด
(มหาชน)
GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY PUBLIC
COMPANY LIMITED

GRAND

วันขึน
้ เครือ
่ งหมายเพือ
่ รับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR

28/12/2021

วันปิ ดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ ้น (Bookclosing Date)

30/12/2021

อัตราส่วน (ratio)
หุ ้นสามัญเดิม (Old) : หุ ้นสามัญใหม่ (New)

6:1

ราคาหน่วย/หุ ้น/บาท (Baht per share)

0.56

้ ระหว่างวันที่ (Subscription Period)
กาหนดวันจองซือ

17/01/2022 - 21/01/2022

ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น ท่านมีหุ ้นฝากไว ้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as bookclose date)
้ ฯ เพือ
ถ ้าท่านมอบหมายให ้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซือ
่ ใช ้
สิทธิ
้ ฯ ท่านต ้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให ้บริษัทฯ
ในการจองซือ
(Documents Required)

.......(2)....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในว ันที่ (contact within)
17/01/2022

้ ฯ
1. ใบจองซือ
(Registration Form)
้ ฯ
2. ใบรับรองการใช ้สิทธิการจองซือ
**เพิม
่ เติม (Remark) : กรณีบัตรประชาชน
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)
ตลอดชีพแนบสาเนาทะเบียนบ ้าน
้ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ ะบุ
3. เช็คชาระการจองซือ
ในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต ้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

สําหรับลูกค้ า

ใบนําฝากพิเศษ Bill Payment Pay-in Slip สําหรั บชําระค่ าจองซือ• หุ้น "GRAND"
สาขาผู้รับฝาก/ Branch ........................................วันที•/ Date....................
ชื!อบัญชี : บัญชีจองซือ• หุ้น บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ ตี •
A/C Name : Subscription A/C for Grande Asset Hotels And Property Public Company Limited
บมจ. ธนาคารกรุ งไทย
Comp Code : 22888

ชื•อผู้จองซื !อ

……………………………………………………………………….

Subscriber Name

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Ref.1) …………………………………………………….
Registration Number(Ref.1)
เลขที•บตั รประชาชน / หนังสือเดินทาง/(Ref.2) .....................................
ใบต่างด้ าว/ ทะเบียนนิติบคุ คล
ID Card/ Passport / Alien Card / Company Registration No. (Ref.2)

• เงินสด (Cash)

เลขที•เช็ค (Cheque No.)

ธนาคาร Bank / สาขา Branch

จํานวนเงิน / Amount

สําหรับเจ้ าหน้ าที•ธนาคาร

• เช็ค (Cheque)
จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร (บาท) Amount in Words (Baht)

ผู้รับเงิน / ผู้รับมอบอํานาจ

กรุณานําเอกสารฉบับนี !ไปชําระเงินได้ ที•ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว• ประเทศ โดยไม่มีคา่ ธรรมเนียมการชําระเงิน
Please bring along this document and make a payment at all Krung Thai Bank Branches with no charges
หมายเหตุ : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Ref.1) เป็ นตัวเลข 10 หลักเท่านั !น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซื !อหุ้นที•แนบมาพร้ อมหนังสือแจ้ งสิทธิการจองซื !อหุ้นสามัญเพิ•มทุน
Remark : Registration Number (Ref.1), Comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum.
ชื•อผู้นําฝาก (Deposit by) ..............................................................................................
โทรศัพท์ (Tel) ……………………………………………………

สําหรับธนาคาร

ใบนําฝากพิเศษ Bill Payment Pay-in Slip สําหรั บชําระค่ าจองซือ• หุ้น "GRAND"
สาขาผู้รับฝาก/ Branch ........................................วันที•/ Date....................
ชื!อบัญชี : บัญชีจองซือ• หุ้น บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ ตี •
A/C Name : Subscription A/C for Grande Asset Hotels And Property Public Company Limited
บมจ. ธนาคารกรุ งไทย
Comp Code : 22888

ชื•อผู้จองซื !อ

……………………………………………………………………….

Subscriber Name

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Ref.1) …………………………………………………….
Registration Number(Ref.1)
เลขที•บตั รประชาชน / หนังสือเดินทาง/(Ref.2) .....................................
ใบต่างด้ าว/ ทะเบียนนิติบคุ คล
ID Card/ Passport / Alien Card / Company Registration No. (Ref.2)

• เงินสด (Cash)

เลขที•เช็ค (Cheque No.)

ธนาคาร Bank / สาขา Branch

จํานวนเงิน / Amount

สําหรับเจ้ าหน้ าที•ธนาคาร

• เช็ค (Cheque)
จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร (บาท) Amount in Words (Baht)

ผู้รับเงิน / ผู้รับมอบอํานาจ

กรุณานําเอกสารฉบับนี !ไปชําระเงินได้ ที•ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว• ประเทศ โดยไม่มีคา่ ธรรมเนียมการชําระเงิน
Please bring along this document and make a payment at all Krung Thai Bank Branches with no charges
หมายเหตุ : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Ref.1) เป็ นตัวเลข 10 หลักเท่านั !น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซื !อหุ้นที•แนบมาพร้ อมหนังสือแจ้ งสิทธิการจองซื !อหุ้นสามัญเพิ•มทุน
Remark : Registration Number (Ref.1), Comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum.
โทรศัพท์ (Tel) ……………………………………………………
ชื•อผู้นําฝาก (Deposit by) ..............................................................................................

วันที่ 29 ธันวาคม 2564
เรือ่ ง
เรียน

แจ้งสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้ จํากัด (มหาชน)
ท่านผูถ้ ือหุน้
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้ จํากัด (มหาชน)
สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
2. ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
3. แบบฟอร์มใบชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment
4. ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
5. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ี่ประสงค์จะนําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท
ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้
ตามที่ที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้
จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ยงั มิได้นาํ
ออกจําหน่ายจํานวน 1,384,070,035 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.- บาทดังนี ้
1. ให้บริษัทนําหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 602,654,994 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
1.- บาท ออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right
Offering) ในอัตราส่วน 6 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุน้ จากการคํานวณ ให้ปัดทิง้ ) ในราคาเสนอขายหุน้ ละ
0.56 บาท (โดยมีสว่ นลดจากมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.44 บาท)
2. ในกรณี มี ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม จองซื อ้ หุ้น สามัญ ไม่ ค รบตามจํา นวนที่ ได้ร ับ การจัด สรรตามข้อ 1. ข้า งต้น
หรือมี หุน้ คงเหลือไม่ว่ากรณี ใด ๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุน้ ที่ เหลือดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิ มของบริษั ทที่ ได้จองซือ้
และชําระเงินค่าหุน้ สามัญที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิของตนมาพร้อมกับการจองซือ้ และชําระเงินค่าหุน้ สามัญตามสิทธิในข้อ 1.
ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทน
บริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซือ้ และชําระเงินค่าหุน้ สามัญ
ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี ้
(ก) ในกรณี จาํ นวนหุน้ สามัญ ที่ผู้ถือหุน้ เดิมจองซือ้ เกิ น กว่าสิทธิ ของตนมีจาํ นวนมากกว่าจํานวน
หุน้ สามัญส่วนที่เหลือ ให้จดั สรรหุน้ สามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซือ้ และชําระเงินค่าหุน้ สามัญ
ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิของตนตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็ นเศษหุน้
(ข) ในกรณี จาํ นวนหุน้ สามัญ ที่ผูถ้ ื อหุน้ เดิม จองซือ้ เกิ นกว่าสิทธิ ของตนมีจาํ นวนน้อยกว่าจํานวน
หุน้ สามัญส่วนที่เหลือ ให้จดั สรรหุน้ สามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซือ้ และชําระเงินค่าหุน้ สามัญ
ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิของตนทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม จนกว่าจะไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดประสงค์จะจองซือ้ หุน้ สามัญ
ดังกล่าวอีกต่อไป
ทั้งนี ้ บริษั ท จะคื น เงิ น ค่า จองซื อ้ หุ้น สามัญ ส่วนที่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ไม่ ได้รบั การจัด สรรเพิ่ ม เติ ม โดยไม่ มี
ดอกเบีย้ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ปิดรับการจองซือ้ หุน้

นอกจากนี ้ การจัดสรรหุน้ สามัญตาม (ก) และ (ข) ข้างต้นไม่วา่ กรณีใด จะต้องไม่ทาํ ให้ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุน้ ของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัท (Tender Offer)
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงํากิจการ หรือในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจํากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
ในการจัด สรรและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริษั ท ข้า งต้น คณะกรรมการบริษั ท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริษัทได้รบั มอบหมายให้
มี อ ํานาจในการพิ จ ารณากํา หนดรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การจัด สรรและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เช่ น
(1) การกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จดั สรรและเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท (2) การกําหนดวัน เวลา และสถานที่จองซือ้ และชําระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน (3) การกําหนด
ข้อกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน (4) การเข้าเจรจา ทําความ
ตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน และ (5) ลงนาม
ในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาํ เป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
รวมถึงการติดต่อและการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนํา
หุน้ สามัญ เพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอาํ นาจในการดําเนินการอื่นใด
อันจําเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
ซึง่ ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 6/2564 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ได้มีมติกาํ หนด
วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนจํานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 และกําหนดวันจองซือ้ และชําระเงินค่าหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565 (รวม 5 วันทําการ)
บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิ ของท่านในการจองซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่มทุนตามที่กาํ หนดไว้ในใบรับรองสิทธิ
การจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึง่ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนได้ และในกรณีที่หนุ้ สามัญเพิ่มทุน
คงเหลือจากการจัดสรรอันเนื่องมาจากผูถ้ ื อหุน้ เดิมสละสิทธิ และ/หรือใช้สิทธิ จองซือ้ ไม่เต็มตามสัดส่วนของตน บริษัท
จะนําหุน้ สามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากการจองซือ้ หุน้ ตามสิทธิมาจัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่ได้แสดงเจตจํานงขอจองซือ้
หุ้น เกิ น สิท ธิ ต ามที่ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํา ปี 2564 ได้ก ํา หนดไว้ ทั้ง นี ้ บริษั ท ได้ก ํา หนดข้อ กํา หนด เงื่ อ นไข
และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.

วันกําหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่มีสิทธิจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564

2.

กําหนดการจองซือ้ และรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 (รวม 5 วันทําการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. - 15.30 น.
(พักเที่ยงเวลา 12.00 น. – 13.00 น.)
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3.

สถานที่รับจองซือ้ และรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผูถ้ ือหุน้ สามารถติดต่อจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนและชําระค่าหุน้ เพิ่มทุนได้ที่สาํ นักงานใหญ่ของบริษัท คือ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้ จํากัด (มหาชน)
ห้องเลขที่ 3203-4 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชัน้ 32
388 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2204 9900
โทรสาร 0 2204 9999
โดยบริษั ท จะไม่ ร ับ จองซื ้อ ทางโทรสาร หรื อ ผ่ า นสาขาของบริษั ท รวมทั้ง ไม่ ร ับ จองซื ้อ ผ่ า นระบบ Digital
Subscription System (DSS)

4.

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
หุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 602,654,994 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.- บาท จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 6 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่
(ในกรณีที่มีเศษหุน้ จากการคํานวณ ให้ปัดทิง้ ) ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.56 บาท (โดยมีสว่ นลดจากมูลค่าหุน้
ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.44 บาท)
ในกรณีมีผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ หุน้ สามัญไม่ครบตามจํานวนที่ได้รบั การจัดสรรข้างต้น หรือมีหนุ้ คงเหลือไม่วา่ กรณี
ใด ๆ ให้จดั สรรและเสนอขายหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่ได้จองซือ้ และชําระเงินค่าหุน้ สามัญ
ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิของตนมาพร้อมกับการจองซือ้ และชําระเงินค่าหุน้ สามัญตามสิทธิในราคาหุน้ ละ 0.56 บาท
โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณา
จัดสรรและเสนอขายหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซือ้ และชําระเงินค่าหุน้ สามัญที่จองซือ้ เกินกว่า
สิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี ้
(ก)

ในกรณี จาํ นวนหุน้ สามัญที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ของตนมีจาํ นวนมากกว่าจํานวนหุน้ สามัญ
ส่วนที่ เหลือ ให้จัดสรรหุ้นสามัญ ส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผูถ้ ื อหุน้ เดิมที่ ได้จองซือ้ และชําระเงิ น
ค่าหุน้ สามัญ ที่จองซือ้ เกิ นกว่าสิทธิ ของตนตามสัดส่วนการถื อหุน้ เดิม จนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถ
จัดสรรได้เนื่องจากเป็ นเศษหุน้

(ข) ในกรณี จาํ นวนหุน้ สามัญที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ของตนมีจาํ นวนน้อยกว่าจํานวนหุน้ สามัญ
ส่วนที่เหลือ ให้จัดสรรหุน้ สามัญ ส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผูถ้ ื อหุน้ เดิม ที่ได้จองซือ้ และชําระเงิ น
ค่าหุน้ สามัญที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิของตนทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมจนกว่าจะไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใด
ประสงค์จะจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวอีกต่อไป
ทัง้ นี ้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญส่วนที่ผถู้ ือหุน้ เดิมไม่ได้รบั การจัดสรรเพิ่มเติมโดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน
14 วันนับแต่วนั ที่ปิดรับการจองซือ้ หุน้
นอกจากนี ้ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทาํ ให้ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุน้ ของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัท
(Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
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ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ หรือในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจํากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าว
ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
5.

การสละสิทธิ์จองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผูถ้ ือหุน้ ที่มิได้ใช้สทิ ธิจองซือ้ หรือมิได้ใช้สทิ ธิภายในระยะเวลาที่กาํ หนด หรือมิได้ชาํ ระเงินภายในเวลาที่กาํ หนดไว้
หรือเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเวลาที่กาํ หนด บริษัทจะถือว่า ผูถ้ ือหุน้ ได้สละสิทธิ์
การจองซือ้ หุน้ ครัง้ นี ้

6.

เอกสารประกอบการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
6.1

ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วอย่างถูกต้องและครบถ้วน

6.2

ใบรับรองสิทธิ การจองซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย)
จํากัดในฐานะนายทะเบียนของบริษัท และได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนี ้

6.3

เอกสารประกอบการแสดงตน
ก)

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ที่ยงั ไม่หมดอายุ หรือสําเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่ระบุเลขประจําตัว
ประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึง่ ทําให้ชื่อ/ชื่อสกุล
ไม่ต รงกับ ชื่ อผู้ถื อ หุ้น ที่ ป รากฏในสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น ณ วัน ที่ 29 ธัน วาคม 2564 หรือ
ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลีย่ นชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น)

ข)

บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้าว
สําเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

ค)

ง)

นิติบคุ คลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
(1)

สํา เนาหนั ง สื อ รับ รองนิ ติ บุ ค คลที่ ก ระทรวงพาณิ ชย์ อ อกให้ ไ ม่ เ กิ น 6 เดื อ น
ก่อนวันจองซือ้ ซึ่งผูม้ ีอาํ นาจลงนามรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมประทับตราสําคัญ
ของบริษัท (ถ้ามี) และ

(2)

สําเนาเอกสารตามข้อ 6.3 ก) หรือ ข) แล้วแต่กรณีของผูม้ ีอาํ นาจลงนามที่ได้รบั รอง
สําเนาถูกต้องในเอกสารตามข้อ 6.3 ค) (1)

นิติบคุ คลสัญชาติตา่ งด้าว
(1)

สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิ น 6 เดื อนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสําคัญ
ของบริษัท (ถ้ามี) และ

(2)

สํา เนาหนังสือ เดิ น ทางของผู้มี อ าํ นาจลงนามที่ ได้รบั รองสํา เนาเอกสารตามข้อ
6.3 ง) (1) ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
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ทัง้ นี ้ เอกสารทัง้ หมดตามข้อ 6.3 ง) (1) และ (2) ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่
โนตารีพบั ลิค (Notary Public) และรับรองโดยสถานกงสุลไทย
6.4

7.

เงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ผูถ้ ือหุน้ สามารถเลือกวิธีใดวิธีหนึง่ เพื่อชําระค่าจองซือ้ หุน้ ดังนี ้
1)

ชําระเป็ นเงินสด หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์มใบชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ที่แนบมานี ้ และแนบ
สําเนาใบชําระเงินที่ผา่ นระบบ Bill Payment เรียบร้อยแล้วเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้

2)

ชําระเป็ น เช็ ค หรือ แคชเชี ย ร์เช็ ค หรือ ดร๊า ฟท์ ขีด คร่อมสั่งจ่า ย “บั ญ ชี จ องซื้อ หุ้ น บมจ.
แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี”้

3)

ชํา ระด้ว ยเงิ น โอน หรือ เช็ ค หรือ แคชเชี ย ร์เช็ ค หรือ ดร๊า ฟท์ ฝากเข้า บัญ ชี ในนาม “บั ญ ชี
จองซื้อหุ้น บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้” ธนาคารกรุ งไทย
จํ า กั ด (มหาชน) สาขาเอ็ ก เชน ทาวเวอร์ (สี่ แ ยกอโศก) บั ญ ชี ก ระแสรายวั น เลขที่
081-6-004188 และแนบสําเนาใบนําฝากเงินเข้าบัญชีเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้

6.5

สํา เนาสมุด บัญ ชี ธ นาคารหน้าแรก (หน้า ที่ มี ช่ื อ และเลขที่ บัญ ชี ) ในกรณี จ องซือ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน
เกินจากสิทธิที่ได้รบั การจัดสรร

6.6

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ี่ประสงค์จะนําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท
ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์ (Issuer Account) เท่ านั้น และแบบสอบถามสํา หรับ ตรวจสอบสถานะ FATCA
(FATCA STATUS) สําหรับผูท้ ี่ประสงค์ให้นาํ หุน้ สามัญที่ได้รบั การจัดสรรฝากเข้าในบัญชีของบริษัท
ผูอ้ อกหลัก ทรัพ ย์ สมาชิ ก เลขที่ 600 มิ ฉะนั้น บริษั ท ขอสงวนสิท ธิ ที่ จ ะดําเนิ น การออกใบหุ้นให้แ ก่
ผูจ้ องซือ้ แทน

ขั้นตอนการจองซือ้ และการชําระเงินค่าจองซือ้
ผูจ้ องซือ้ เลือกวิธีชาํ ระเงินเพียงวิธีเดียวดังนี ้
7.1

กรณีชาํ ระผ่านระบบ Bill Payment
ผูจ้ องซื อ้ สามารถชํา ระเงิ น ค่า จองซื อ้ เป็ น เงิ น สด เช็ ค หรือ แคชเชี ย ร์เช็ ค ผ่า นระบบ Bill Payment
ของธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์มใบชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ที่แนบ
มานี ้ โดยกรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล ผูจ้ องซือ้ ให้ครบถ้วนพร้อมระบุขอ้ มูลดังนี ้
(1)

ระบุรหัส ลูก ค้า (Ref.1) เป็ น เลขทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น 10 หลัก (ตามที่ ป รากฏในใบรับ รองสิ ท ธิ
การจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่แนบมาพร้อมกับหนังสือนี)้ และ

(2)

รหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็ นเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขที่หนังสือเดินทางของ
ผูจ้ องซือ้

โดยผูจ้ องซือ้ สามารถชําระเงินค่าจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ได้ทกุ สาขาดังนี ้
-

กรณีชาํ ระด้วยเงินสด สามารถนําฝากผ่าน Bill Payment ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 17 มกราคม 2565 ถึง
วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.
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-

7.2

กรณี ช ํา ระด้ว ยเช็ ค หรือ แคชเชี ย ร์เช็ ค ต้อ งลงวัน ที่ ไม่ เกิ น วัน ที่ 19 มกราคม 2565 เท่ า นั้น
โดยสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซือ้ หุน้ บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี”้
และต้องสามารถเรียกเก็ บ เงิ น ได้จากสํานักหักบัญ ชี ในเขตเดี ยวกันภายในวันทําการถัดไป
และนําฝากผ่าน Bill Payment ได้ตงั้ แต่วนั ที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2565

กรณีชาํ ระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (งดรับเช็คต่างจังหวัด และงดรับเช็ค แคชเชียร์เช็ค
หรือดร๊าฟท์ เพื่อชําระเงินค่าจองซือ้ ทางไปรษณีย)์
(1)

(2)

ติดต่อฝ่ ายบัญชีและการเงินของบริษัทที่รบั จองซือ้ โดยชําระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ
ดร๊าฟท์ที่ขีดคร่อมสั่งจ่าย “บั ญ ชีจองซื้อหุ้น บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์
พรอพเพอร์ตี้” ที่ สามารถเรีย กเก็ บ เงิน ได้ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริม ณฑลเท่านั้น
โดยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่เดียวกับที่จองซือ้ แต่ไม่เกินวันที่ 19
มกราคม 2565
กรุ ณาระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ที่ระบุไว้
ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของผูจ้ องซือ้ หุน้ ไว้ดา้ นหลังเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค
หรือดร๊าฟท์

(3)
7.3

8.

กําหนดวันและเวลารับจองซือ้ กรณีชาํ ระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 15.30 น.
กรณีชาํ ระด้วยเงินโอน (งดรับจองซือ้ ด้วยเงินสด)

(1)

โอนเงินเพื่อบัญชีจองซือ้ หุน้ ได้ที่
ธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขา
เอ็กเชน ทาวเวอร์ (สีแ่ ยกอโศก)
ชื่อบัญชี
บัญชีจองซือ้ หุน้ บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้
ประเภทบัญชี
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บญ
ั ชี
081-6-004188

(2)

กรุณาระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ที่ระบุ
ไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของผูจ้ องซือ้ หุน้ ไว้บนใบเข้าเงิน/โอนเงินที่ได้
ชําระเงินค่าจองซือ้

(3)

กรณี ชาํ ระเงินโอนเป็ นเงินสด สามารถนําฝากได้ตงั้ แต่วนั ที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 21
มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.

(4)

กรณีชาํ ระเงินโอนด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 19 มกราคม
2565 เท่านัน้ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทํา
การถัดไป และนําฝากได้ตงั้ แต่วนั ที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2565

เงือ่ นไขการจองซือ้
8.1
ในกรณีขอ้ 7.2(1) เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะลงชื่อผูร้ บั จองเพื่อออกหลักฐานการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
(ส่วนท้ายใบจองซือ้ ) เพื่อเป็ นหลักฐานให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยผลแห่งการจองซือ้
จะสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้เรียบร้อยแล้ว
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8.2

ผูถ้ ือหุน้ ที่ได้จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนและชําระเงินค่าจองซือ้ แล้ว จะไม่มีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ้

8.3

หากผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่ มทุนไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวภายในระยะเวลา
ที่บริษั ทได้กาํ หนดไว้ หรือบริษั ทไม่สามารถเรีย กเก็ บเงิน ค่าจองซือ้ ได้ ไม่ว่ากรณี ใ ด ๆ ก็ ตามที่ มิใช่
ความผิดของบริษัท ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนภายในกําหนดระยะเวลาการจองซือ้ และการชําระเงิน
ค่าหุน้ ตามที่กาํ หนด หรือผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนกรอกข้อมูลในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ชดั เจน หรือนําส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซือ้ ไม่ครบถ้วน บริษัทมีสทิ ธิที่จะถือว่า
ผูถ้ ือหุน้ สละสิทธิ์การจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นที่จองซือ้ เกินสิทธิตอ่ ไป

8.4

ในกรณี ห ากการจัด สรรให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ ที่จองซือ้ เกิ นสิท ธิ และ/หรือหากการสละสิท ธิ์ห รือการใช้สิท ธิ
จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ครบของผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย จะทําให้สดั ส่วนการถือหุน้ สามัญของผูถ้ ือหุน้
ต่างด้าวเกินกว่าจํานวนร้อยละ 49 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ
ไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ต่างด้าว โดยผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าวดังกล่าวอาจไม่ได้รบั การจัดสรร
หรือได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วนตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ต่างด้าวที่เหลืออยู่
อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากกรณีการจัดสรรดังกล่าว
ต่อไป

8.5

ในกรณี หากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินสิทธิ จะทําให้ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิของตน
ถือครองหุน้ ของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัท (Tender
Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว โดยผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวอาจไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เพียงบางส่วนตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เข้าข่ายต้องทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของ
บริษัท (Tender Offer) อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือจาก
การจัดสรรดังกล่าวต่อไป

8. 6

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชําระเงินค่าจองซือ้ หุน้ เงื่อนไขการจองซือ้ หุน้
หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปั ญหา
อุปสรรค หรือข้อจํากัดในการดําเนินงาน ทัง้ นี ้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่มทุน
ของบริษัท

8.7

ในกรณี ผู้ถื อหุ้นที่ จองซื อ้ หุ้นสามัญ เพิ่ มทุนประสงค์จะนําส่งเอกสารประกอบการจองซื อ้ ตามข้อ 6.
ทางไปรษณีย ์ (บริษัทขอสงวนสิทธิในการงดรับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ เพื่อชําระเงินค่าจองซือ้
ทางไปรษณีย)์ เอกสารประกอบการจองซือ้ ดังกล่าวต้องมาถึงบริษัทไม่เกินวันที่ 20 มกราคม 2565
หากบริษัทไม่ได้รบั เอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนภายในวันดังกล่าว บริษัทจะถือว่า
ผูถ้ ือหุน้ รายนัน้ สละสิทธิ์การจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นที่จองซือ้ เกินสิทธิตอ่ ไป
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โดยติดต่อ/จัดส่งได้ที่

9.

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน (จองซือ้ หุน้ เพิ่มทุน)
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้ จํากัด (มหาชน)
ห้องเลขที่ 3203-4 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชัน้ 32
388 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2204 9900
โทรสาร 0 2204 9999

วิธีการคืนเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทจะคืนเงินตามจํานวนหุน้ ที่ไม่ได้รบั การจัดสรรโดยไม่มีดอกเบีย้ เป็ นเงินโอนเข้าบัญชีของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ระบุ
ไว้ในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยบริษัทจะดําเนินการโอนเงินดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ ภายใน 14 วัน นับจาก
วันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หุน้ (ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)

10.

11.

วิธีการรับในหุ้น
10.1

ให้ออกใบหุน้ สามัญที่ได้รบั การจัดสรรโดยโอนเข้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ท่ผี จู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ หรือ

10.2

ให้ออกใบหุน้ สามัญที่ได้รบั การจัดสรรไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด”
และนําหุน้ เข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยเข้าบัญชีของบริษัท
ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 หรือ

10.3

ให้อ อกใบหุ้น สามัญ ตามจํานวนที่ ได้รบั จัดสรร และจัดส่งใบหุ้นตามที่อยู่ที่ป รากฏในบัญ ชี รายชื่ อ
ผู้ถื อหุ้น ณ วัน กําหนดรายชื่ อผู้ถื อหุ้น ที่ มี สิท ธิ จองซื อ้ หุ้นสามัญ เพิ่ มทุนในวันที่ 29 ธันวาคม 2564
ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ

ข้อมูลสําคัญอื่นๆ
11.1

ชื่อผูจ้ องซือ้ และชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์จะต้องเป็ นชื่อเดียวกัน หากเป็ นเลขที่บญ
ั ชีซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะไม่สามารถนําหุน้ เข้าบัญชีได้ ในกรณี ดงั กล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการ
ส่งมอบหุน้ โดยออกใบหุน้ ในนามของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
จะส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในวันที่ 29 ธันวาคม 2564ภายใน
15 วันทําการนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ซึ่งอาจทําให้ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถขายหุน้ ที่จองซือ้
ได้ทนั ในวันทําการแรกของการซือ้ ขายของหุน้ ที่จองซือ้

11.2

โปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ท่ีประสงค์จะนําหุน้ เข้าบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ของตนเองให้ถูกต้อง หากระบุ
ไม่ถกู ต้อง จะทําให้ไม่สามารถโอนหุน้ เข้าบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ที่ตอ้ งการได้ ซึง่ บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบ
ต่อความล่าช้าในการติดตามหุน้ คืนหรืออาจสูญหาย ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ กรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน
บริษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการส่ง มอบหุ้น โดยออกใบหุ้น ในนามของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง บริษั ท ศูน ย์ร ับ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัดจะส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ
ที่อยู่ที่ระบุไว้ในบัญ ชี รายชื่ อผูถ้ ื อหุน้ ณ วันกําหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุน้ ที่มีสิทธิ จองซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่ มทุน
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ภายใน 15 วันทําการนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ซึ่งอาจทําให้
ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถขายหุน้ ที่จองซือ้ ได้ทนั ในวันทําการแรกของการซือ้ ขายของหุน้ ที่จองซือ้
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11.3

หากจํานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ไม่ตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทได้รบั ชําระ
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจํานวนเงินที่ได้รบั ชําระจากการจองซือ้ เป็ นหลัก

ทั้ง นี ้ หากมี ข ้อ สอบถามใดเกี่ ย วกับ การจองซื อ้ และชํา ระเงิ น ค่า หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริษั ท กรุ ณ าติ ด ต่ อ
คุณวณิชยา ประเสริฐ หรือคุณญาณิศา กิตติอาภรณ์พล หมายเลขโทรศัพท์ 02-204-9900 ต่อ 9925 และ 9941
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้ จํากัด (มหาชน)

(นายวิทวัส วิภากุล)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
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หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ส่วนที่ 1
ข้อมูลการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
1.

วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมผู้ถอื หุ้นของบริษัทที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยูไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ
จากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

2.

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ป ระชุม สามัญ ผูถ้ ื อ หุน้ ประจําปี 2564 ของบริษั ท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้ จํากัด (มหาชน)
(“บริษั ท ”) เมื่ อ วัน ที่ 20 เมษายน 2564 ได้อ นุมัติ ใ ห้บ ริษั ท นํา หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ที่ ยัง มิ ได้น ํา ออกจํา หน่ า ยจํา นวน
602,654,994 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.- บาท ออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิมของบริษั ทตามสัดส่วน
จํานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 6 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ (ในกรณีทมี่ ีเศษหุน้ จากการ
คํานวณให้ปัดทิง้ ) ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.56 บาท (โดยมีสว่ นลดจากมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.44 บาท)
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ได้มีมติให้กาํ หนดวันกําหนด
รายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ สิ ท ธิ ในการจองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน (Record Date) ในวัน ที่ 29 ธัน วาคม 2564 และกํา หนด
วันจองซือ้ และชําระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565 (รวม 5 วันทําการ) ตัง้ แต่เวลา
9.00 น. - 15.30 น. ซึง่ มีรายละเอียดการจัดสรรดังนี ้
ประเภทของหุน้ เพิ่มทุน

:

หุน้ สามัญใหม่

ทุนจดทะเบียน
( ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564)

:

5,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท แบ่งเป็ น
- หุน้ สามัญ
จํานวน 5,000,000,000 หุน้
- หุน้ บุรมิ สิทธิ
จํานวน
หุน้

ทุนเรียกชําระแล้ว ณ ปั จจุบนั

:

3,615,929,965 บาท มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท แบ่งเป็ น
- หุน้ สามัญ
จํานวน 3,615,929,965 หุน้
- หุน้ บุรมิ สิทธิ
จํานวน
หุน้

ทุนชําระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน
:
(หากมีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ครบทัง้ จํานวน)

4,218,584,959 บาท มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท แบ่งเป็ น
- หุน้ สามัญ
จํานวน 4,218,584,959 หุน้
- หุน้ บุรมิ สิทธิ
จํานวน
หุน้

วิธีการจัดสรร

จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้
แต่ ล ะรายถื อ อยู่ (Right Offering) ในอั ต ราส่ ว น 6 หุ้ น สามั ญ เดิ ม
ต่อ 1 หุ้นสามัญ ใหม่ (ในกรณี ที่มี เศษหุน้ จากการคํานวณ ให้ปัด ทิ ง้ )
โดยจัด สรรให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ซึ่ ง มี ร ายชื่ อ ปรากฎ ณ วัน กํา หนดรายชื่ อ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในวันที่ 29 ธันวาคม 2564

:
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อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหุน้ สามัญเดิมของบริษัทสามารถจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนเกินสิทธิของตนได้ โดยผูถ้ ือหุน้ จะต้องจองซือ้ และชําระเงินค่าหุน้
ที่ ต นจองซื ้อ เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ข องตนพร้อ มกั บ การจองซื ้อ หุ้น เพิ่ ม ทุ น
ตามสิทธิ
จํานวนหุน้ ที่จดั สรร

:

602,654,994 หุน้

อัตราส่วนการจองซือ้

:

6 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน
(ในการคํา นวณสิ ท ธิ ข องผู้ถื อ หุ้น แต่ ล ะรายที่ จ ะสามารถจองซื อ้ หุ้น
เพิ่มทุนดังกล่าว หากมีเศษของหุน้ สามัญจากการคํานวณตามอัตราส่วน
การจัด สรรหุน้ สามัญ เพิ่ม ทุนที่ออกใหม่ของผูถ้ ื อหุน้ แต่ละราย บริษั ท
จะปั ดเศษหุน้ สามัญที่เหลือทิง้ ทัง้ จํานวน)

ราคาเสนอขายต่อหุน้

:

0.56 บาท

ในกรณีมีผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจํานวนที่ได้รบั การจัดสรรข้างต้น หรือมีหนุ้ คงเหลือไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ให้จดั สรรและเสนอขายหุน้ สามัญที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่ได้จองซือ้ และชําระเงินค่าหุน้ สามัญที่จองซือ้
เกิ น กว่า สิท ธิ ข องตนมาพร้อ มกับ การจองซือ้ และชําระเงิ น ค่า หุน้ สามัญ ตามสิทธิ ในราคาหุ้น ละ 0.56 บาท โดยมอบอํา นาจ
ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซือ้ และชําระเงินค่าหุน้ สามัญที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี ้
(ก)

ในกรณี จ ํา นวนหุ้น สามัญ ที่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม จองซื อ้ เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ข องตนมี จ ํา นวนมากกว่ า จํา นวนหุ้น สามัญ
ส่วนที่เหลือ ให้จัดสรรหุน้ สามัญ ส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผูถ้ ื อหุน้ เดิมที่ได้จองซือ้ และชําระเงินค่าหุน้
สามัญ ที่ จ องซื อ้ เกิ น กว่าสิท ธิ ข องตนตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น เดิ ม จนกว่าจะหมด หรือ ไม่ สามารถจัด สรรได้
เนื่องจากเป็ นเศษหุน้

(ข)

ในกรณี จ ํา นวนหุ้น สามัญ ที่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม จองซื อ้ เกิ น กว่า สิ ท ธิ ข องตนมี จ ํา นวนน้อ ยกว่า จํา นวนหุ้น สามัญ
ส่วนที่เหลือ ให้จัดสรรหุน้ สามัญ ส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผูถ้ ื อหุน้ เดิมที่ได้จองซือ้ และชําระเงินค่าหุน้
สามัญที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ของตนทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมจนกว่าจะไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดประสงค์
ที่จะจองซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวอีกต่อไป

ทัง้ นี ้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรเพิ่มเติมโดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่
ปิ ดรับการจองซือ้ หุน้
นอกจากนี ้ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้นไม่วา่ กรณีใด จะต้องไม่ทาํ ให้ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่า
สิ ท ธิ ข องตนถื อ ครองหุ้น ของบริษั ท ในลัก ษณะที่ เข้า ข่ า ยต้อ งทํา คํา เสนอซื ้อ หลัก ทรัพ ย์ทั้ง หมดของบริษั ท (Tender Offer)
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธีก ารในการเข้าถื อ หลัก ทรัพ ย์
เพื่อครอบงํากิจการ หรือในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจํากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
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3.

วันกําหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564

4.

กําหนดวันจองซือ้ และรับชําระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565 (รวม 5 วันทําการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. - 15.30 น. ณ ที่ทาํ การของบริษัทคือ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้ จํากัด (มหาชน)
ห้องเลขที่ 3203-4 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชัน้ 32
388 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2204 9900
โทรสาร 0 2204 9999

5.

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสํารองในการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน เพื่อชําระหนีเ้ งินกูย้ ืม
และ/หรือหุน้ กู้ และเพื่อรองรับการลงทุนและการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีทงั้ โรงแรม
วิลล่าเพื่อขาย และอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย ซึ่งหากบริษัทได้รบั เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุน้ ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม
บริษั ทคาดว่า จะใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มประมาณร้อยละ 53 เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิ จ และ/หรือ
เงิ นสํารองในการพัฒ นาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ และ/หรือใช้ในการลงทุนในบริษั ท บริษั ทย่อ ย
และบริษัทร่วมทุน และส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 47 จะเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย
และบริษัทร่วมทุน และสํารองสภาพคล่องในการชําระหนีเ้ งินกูย้ ืมและ/หรือหุน้ กูข้ องบริษัท ซึ่งหากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิ ด 19 ยัง คงส่ง ผลกระทบอย่ า งต่ อ เนื่ อ งกับ ธุ ร กิ จ โรงแรมและธุ ร กิ จ อสังหาริม ทรัพ ย์ข องบริษั ท
และบริษัทในกลุม่ ต่อไป บริษัทอาจมีความจําเป็ นต้องพิจารณาการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2565
โดยบริ ษั ท อาจปรับ เปลี่ ย นจํา นวนเงิ น ทุ น ที่ ใ ช้ห รือ ช่ ว งเวลาที่ จ ะใช้เงิ น ทุ น ในส่ ว นที่ เพิ่ ม ให้เกิ ด ความเหมาะสม
ต่อสถานการณ์และเป็ นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทัง้ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต ทัง้ นี ้ บริษั ท
เชื่อมั่นว่าจํานวนเงินทุนที่จะได้รบั จากการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินให้แก่บริษัท
และเมื่อรวมกับสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่ ประกอบกับรายได้ที่หมุนเวียนจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท จะทําให้บริษัท
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และแผนการใช้เงินที่กาํ หนดไว้ได้

6.

ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเป็ นเงินสํารองในการบริหารงานในช่วงที่มีการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 และเพื่อเป็ นการขยายฐานเงินทุนของบริษัท อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางการเงิน
ของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีตน้ ทุนการกูย้ ืมเงินที่ต่าํ ลงในอนาคต ในขณะที่ผถู้ ือหุน้ จะได้รบั ประโยชน์จากมูลค่าของบริษัท
ที่จะเพิ่มมากขึน้ รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุนทีส่ มํ่าเสมอ
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7.

นโยบายเงินปั นผลและสิทธิในการรับเงินปั นผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน
7.1

นโยบายเงินปั นผล
บริษั ท มี น โยบายจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอัต ราไม่ ต่ าํ กว่า ร้อ ยละ 50 ของกํา ไรสุท ธิ ห ลังหัก ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุค คล
อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้อยกว่าอัตราที่กาํ หนดข้างต้นได้ หากบริษัท
มีความจําเป็ นจะต้องนําเงินกําไรสุทธิ จาํ นวนดังกล่าวมาใช้เพื่อการก่อสร้างโครงการในปั จจุบนั ให้แล้วเสร็จ
หรือเพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัทต่อไป

8.

7.2

ผูท้ ี่ ได้ร ับ การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ในครัง้ นี ้ จะมี สิ ท ธิ รบั เงิ น ปั น ผลจากการดํา เนิ น งานเมื่ อ ได้ร ับ การ
จดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทแล้ว

7.3

อื่น ๆ -ไม่ม-ี

รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นสําหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท
บริษั ทขอเสนอแนะให้ผูถ้ ื อหุ้นศึกษาข้อมูลของบริษั ทจากสารสนเทศของบริษั ทที่ได้แนบมาพร้อมกับ หนังสือฉบับ นี ้
และผูถ้ ือหุน้ ควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ก่อนการตัดสินใจซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษัท
1.

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท
ชื่อ
สถานที่ตงั้
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

2.

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้ จํากัด (มหาชน)
ห้องเลขที่ 3203-4 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชัน้ 32
388 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
0 2204 9900
0 2204 9999
http://www.grandeasset.com

ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปั จจุบันของบริษัทและบริษัทย่อย โดยสรุ ป
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ้ จํากัด (มหาชน) (GRAND) จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2531
ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 5,000,000,000 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชําระแล้ว 3,615,929,965 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
3,615,929,965 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภทคือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1

ธุรกิจโรงแรม
บริษัทมีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจเน้นการลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว โดยจะจัดจ้างบริษัทผูบ้ ริหาร
โรงแรมที่มีประสบการณ์และมีเครือข่ายทั่วโลกเข้าบริหารงาน อาทิ กลุม่ Marriott International และกลุม่ Hyatt
International Corporation เป็ นต้น ทัง้ นี ้ การลงทุนโรงแรมในกรุ งเทพฯ บริษัทจะเลือกลงทุนในสถานที่ที่สะดวก
ในการเดิ น ทางและอยู่ ในย่ า นธุ ร กิ จ นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยัง มี น โยบายกระจายการลงทุ น ในธุ รกิ จ โรงแรม
ไปต่างจังหวัดที่เป็ นสถานที่ แหล่งท่องเที่ ยวชั้นนําของประเทศ โดยจะเน้นกลุ่มลูกค้าต่างประเทศและลูกค้า
ในประเทศที่ มีระดับรายได้ปานกลาง - สูง หรือทําเลแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
2.1.1

โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท (The Westin Grande Sukhumvit Hotel)
ตัง้ อยูป่ ากซอยสุขมุ วิท 19 ใกล้กบั สถานีรถไฟฟ้าอโศก และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุขมุ วิท บริหารจัดการ
โดยกลุ่ม Marriott International ซึ่งเป็ น บริษั ท บริห ารโรงแรมชัน้ นําระดับ 5 ดาว มี ป ระสบการณ์
ด้านการบริหารโรงแรมและมีโรงแรมในเครือจํานวนกว่า 5,500 แห่ง ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และ
ในปั จจุบันถื อเป็ นหนึ่งในบริษัทผูบ้ ริหารโรงแรมที่ใหญ่ ที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก โรงแรมเดอะ เวสทิน
แกรนด์ สุขุมวิท เป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว ขนาดอาคารสูง 25 ชัน้ มีจาํ นวนห้องพักทัง้ สิน้ 362 ห้อง
พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการโรงแรมครบวงจร อาทิเช่น
ห้องแกรนด์บอลรูม, ห้องเอนกประสงค์เพื่อการประชุมและจัดเลีย้ งสัมมนา, ห้องอาหาร Seasonal Taste
ห้อ งอาหารและเครื่อ งดื่ ม นานาชาติ, ห้อ งอาหารญี่ ปุ่ น Kisso, ห้อ งอาหาร Zest Bar & Terrace,
ศูนย์บริการทางธุรกิจ, วารีน่า สปา, เวสทิน เวิรค์ เอ้าท์ ฟิ ตเนส สตูดิโอ สําหรับผูท้ ี่รกั การออกกําลังกาย
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พร้อมอุปกรณ์ทนั สมัยครบครัน นอกจากนี ้ โรงแรมยังให้บริการจัดเลีย้ งนอกสถานที่ และบริการซักรีด
แก่องค์กรธุรกิจที่มีความต้องการ
2.1.2

โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา (Sheraton Hua Hin Resort and Spa)
โรงแรมระดั บ 5 ดาว บริ ห ารภายใต้แ บรนด์ “Sheraton Hotels & Resorts” ของกลุ่ ม Marriott
International ตั้งอยู่บ นชายหาดอัน เงี ย บสงบของชะอํา ห่า งจากกรุ งเทพฯ เพี ย ง 200 กิ โลเมตร
การเดินทางสะดวกสบาย โดยใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์เพียงประมาณ 2 ชั่วโมงครึง่ อาคาร
โรงแรมมี ล ักษณะเป็ น อาคารสูง 2 ชั้น เรียงรายรอบสระว่ายนํา้ และล้อ มรอบด้วยสวนเขีย วชอุ่ม
ให้บ ริก ารห้อ งพัก รวมจํา นวน 240 ห้อ ง พร้อ มสิ่ ง อํา นวยความสะดวกและบริก ารด้า นต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการโรงแรมครบวงจร อาทิเช่น ห้องประชุมสัมมนา ประกอบด้วยห้องแกรนด์ บอลรู ม
และห้องประชุมเล็ก 2 ห้อง พืน้ ที่รวม 820 ตารางเมตร และห้องประชุมเดอะ แชนเดอเลียร์ที่หรูหรา
โอ่อ่า และสมบูรณ์แบบที่สุด พืน้ ที่ 892 ตารางเมตร, ห้องอาหาร The Deck, ห้องอาหาร InAzia,
ห้อ งอาหาร Salas, ห้อ งอาหาร Luna Lanai หรื อ จั ด เลี ย้ งแบบส่ ว นตัว ในบรรยากาศสบาย ๆ
ที่ @Black นอกจากนี ้ โรงแรมยังให้บริการนวดเพื่อการพักผ่อนที่ 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)
โรงแรมระดั บ 5 ดาว บริ ห ารภายใต้แ บรนด์ “Sheraton Hotels & Resorts” ของกลุ่ ม Marriott
International ประกอบด้วยวิลล่าหรูพร้อมสระว่ายนํา้ ส่วนตัวจํานวน 53 หลัง บนทําเลที่ตงั้ ท่ามกลาง
วงล้อมอันเขียวชอุ่ม และเสียงประสานของแมกไม้เขตร้อนนานาพันธุ์ คลอสลับกับเสียงคลื่นกระทบ
ฝั่ งของหาดปราณบุรี พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ ยวเนื่องกับ บริการ
โรงแรม

2.1.4

โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทลและทาวเวอร์ส (Royal Orchid Sheraton Hotel and Towers)
โรงแรมระดับ 5 ดาว บริหารภายใต้กลุ่ม Marriott International ตัง้ อยู่รมิ แม่นาํ้ เจ้าพระยาบนถนน
เจริญกรุ ง 30 สามารถมองเห็นบรรยากาศแม่นาํ้ ในมุมกว้างได้จากทัง้ 726 ห้อง พร้อมการต้อนรับ
อย่างไทย ด้วยมาตรฐานการบริการระดับโลกและสิ่งอํานวยความสะดวกในรู ปแบบต่างๆ สําหรับ
แขกผูเ้ ข้าพักทุกท่าน โดยโรงแรมตัง้ อยู่ในศูนย์กลางทางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทาง
ได้อย่างสะดวกสบายอยู่ห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานตากสินเพียง 1.6 กิโลเมตร สิ่งอํานวย
ความสะดวกของโรงแรมประกอบด้วย สระว่ายนํา้ กลางแจ้ง 2 แห่งที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียวขจี
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ 24 ชม. ที่หันหน้าสู่แม่นาํ้ เจ้าพระยา ห้องเซาว์น่า สนามเทนนิส และเรือบริการสู่
ICON SIAM และรถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานตากสิน โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทลและ
ทาวเวอร์ส ยังเหมาะแก่การจัดงานสัมมนาหรืองานแต่งงานด้วยพืน้ ที่ 43,900 ตารางฟุตริมแม่นาํ้
เจ้าพระยาอันแสนสวยงาม
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2.1.5

2.2

โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขมุ วิท (Hyatt Regency Bangkok, Sukhumvit)
โรงแรมระดับ 5 ดาว บริห ารภายใต้กลุ่ม Hyatt International Corporation ตัง้ อยู่ริม ถนนสุขุมวิ ท
บริเวณปากซอยสุขุมวิท 13 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสนานา ขนาดอาคารสูง 31 ชัน้ มีหอ้ งพัก
หลากหลายแบบจํานวนรวมทัง้ สิน้ 273 ห้อง มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันทัง้ ห้องอาหารไทย
และนานาชาติ ห้องประชุมจัดเลีย้ งและห้องบอลรู ม ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ที่พร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง
สระว่ า ยนํ้า และห้อ ง Regency Club Lounge ที่ พ ร้อ มเปิ ด ให้บ ริก ารนัก ท่ อ งเที่ ย วและนัก ธุ ร กิ จ
ที่เดินทางมากันกรุงเทพมหานคร

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัทจะเลือกลงทุนในโครงการที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะสัน้ และเน้นการลงทุนในย่านธุรกิ จ
หรือแหล่งท่องเที่ ยวที่ มีศักยภาพในการพัฒ นาสูง สามารถเข้าถึงเครือข่ายคมนาคมที่สะดวกหลากหลาย
และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียบพร้อมในบริเวณใกล้เคียง โดยเน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับ
ปานกลาง – สูง (ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ) ซึ่งต้องการที่พักอาศัยในย่านธุรกิจ หรือต้องการที่พกั ผ่อน
เป็ นการส่วนตัวหรือไว้พกั ผ่อนตอนเกษี ยณอายุ นอกจากนี ้ การประกอบธุรกิจของบริษัทยังคํานึงถึงการบริการ
หลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าในระยะยาว ปั จจุบนั บริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ดงั นี ้
2.2.1

โครงการไฮด์ สุขมุ วิท (Hyde Sukhumvit)
โครงการคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัย สูง 40 ชัน้ ประกอบด้วยห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน 2 ห้องนอน
3 ห้องนอน จูเนียร์เพ้นท์เฮ้าส์ และเพ้นท์เฮ้าส์ รวมจํานวน 454 ยูนิต ขนาดพืน้ ที่ใช้สอยตัง้ แต่ 32.03
ถึง 487.63 ตารางเมตร มูลค่าโครงการรวมกว่า 5,000 ล้านบาท ตัง้ อยู่บริเวณปากซอยสุขุมวิท 13
ติดกับโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขมุ วิท ปั จจุบนั โครงการปิ ดการขายเรียบร้อยแล้ว

2.2.2

โครงการไฮด์ สุขมุ วิท 11 (Hyde Sukhumvit 11)
โครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 มูลค่าโครงการกว่า 4,000 ล้านบาท ประกอบด้วยอาคารเพื่อพักอาศัย
พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก สูง 39 ชัน้ 1 อาคาร และอาคารจอดรถยนต์พร้อมพืน้ ที่เพื่อพักอาศัย
เพื่อการพาณิชย์ และพืน้ ที่เพื่อการพักผ่อนบริเวณดาดฟ้าสูง 9 ชัน้ 1 อาคาร โครงการนําเสนอห้องชุด
หลากหลายแบบ แบ่งเป็ นห้องชุดเพื่อพักอาศัยจํานวน 476 ยูนิต ประกอบด้วยห้องชุดแบบสตูดิโอ
1 ห้องนอน 2 ห้อ งนอน 3 ห้องนอน ดูเพล็ก ซ์ ลอฟท์ ดูเพล็กซ์ เพ้น ท์เฮ้าส์ และวิลล่า เพ้น ท์เฮ้าส์
ขนาดพื น้ ที่ ใช้สอยตั้งแต่ป ระมาณ 27 ถึง 178 ตารางเมตร และห้อ งชุดเพื่ อการพาณิ ช ย์ จํานวน
2 ยูนิต และตัง้ แต่มีการเปิ ดตัวโครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 ในปลายไตรมาส 1 ปี 2558 จนถึงวัน ที่
30 กันยายน 2564 โครงการมียอดขายห้องชุดรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 74% ของจํานวนยูนิตทัง้ หมด

2.2.3

โครงการหัวหิน บลู ลากูน รีสอร์ท (Hua Hin Blue Lagoon Resort)
โครงการหัวหิ น บลู ลากูน รีสอร์ท แบ่งพื น้ ที่ ก ารพัฒ นาโครงการออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ โครงการ
บลูล ากู น คอนโดมิ เนี ย ม (Blue Lagoon Condominium) และโครงการไอร์แ ลนด์ วิ ล ล่า (Island
Villas) ตัง้ อยูต่ ิดกับโรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยโครงการบลูลากูน คอนโดมิเนียม
เป็ น อาคารชุด พัก อาศัย สูง 3 ชั้น จํา นวน 18 หลัง อาคารแต่ล ะหลังจะมี ห ้อ งชุด จํา นวน 6 ยูนิ ต
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รวมเป็ นห้องชุด ทัง้ หมด 108 ยูนิต ปั จจุบันโครงการได้เสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าพักอาศัยแล้ว และ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เหลือเพียง 1 ยูนิตที่รอการขายและโอนกรรมสิทธิ์ในอนาคต ส่วนโครงการ
ไอร์แลนด์ วิลล่า เป็ นบ้านพักอาศัยบนเกาะแบบ 2 ชัน้ 3 ห้องนอน จํานวน 37 หลัง ปั จจุบนั ปิ ดการ
ขายเรียบร้อยแล้ว
2.2.4

โครงการเดอะ เทรนดี ้ คอนโดมิเนียม (The Trendy Condominium)
โครงการเดอะ เทรนดี ้ คอนโดมิเนียม เป็ นโครงการคอนโดมิเนียมประเภทมิกซ์ยสู ต์ ตัง้ อยู่ในซอย
สุขุม วิท 13 เพี ย ง 70 เมตรจากถนนสุขุม วิท โครงการดังกล่าวประกอบด้วยอาคารชุด พัก อาศัย
สํานักงาน และช็อปปิ ้งพลาซ่า ปั จจุบันก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว และได้โอนกรรมสิทธิ์ ทงั้ ในส่วน
อาคารชุดพักอาศัย สํานักงาน และช็อปปิ ้งพลาซ่าไปเกือบทัง้ หมดแล้ว และ ณ วันที่ 30 กันยายน
2564 เหลือเพียง 1 ยูนิตที่รอการขายและโอนกรรมสิทธิ์ในอนาคต

2.2.5

โครงการไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ (Hyde Heritage Thonglor)
โครงการไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ เป็ นโครงการอาคารชุดพักอาศัยระดับหรู ที่ผสานความคลาสสิก
และโมเดิรน์ ไว้อย่างลงตัว ทัง้ เพื่ออยู่อาศัยและลงทุนอย่างมีศกั ยภาพ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 4,514
ล้า นบาท บนพื น้ ที่ 2.5 ไร่ ริม ถนนสุข ุม วิท ระหว่า งสถานีบีทีเอสทองหล่อ และเอกมัย ห่า งจาก
สถานีทองหล่อเพียง 350 เมตร และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โครงการมียอดจองห้องชุดรวม
ทัง้ สิน้ ประมาณ 39% ของจํานวนยูนิตทัง้ หมด
โครงการไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ ได้ผสานความร่วมมือกับ บริษัท พร็อ พเพอร์ตี ้ เพอร์เฟค จํากัด
(มหาชน) และบริษัท ชัน้ นําของญี่ ปุ่น “ซูมิโตโม้ ฟอเรสทรี” ที่ก่อ ตัง้ มายาวนานกว่า 326 ปี และ
เป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจป่ าไม้และธุรกิจรับสร้างบ้าน พัฒนาที่อยู่อาศัยในหลายประเทศ

2.2.6

โครงการระยองวิลล่าและคอนโดมิเนียม (Rayong Villa & Condominium)
โครงการระยองวิล ล่า และคอนโดมิเ นีย มแบ่ง พื น้ ที่ก ารพัฒ นาโครงการออกเป็ น 2 ส่ว น ได้แ ก่
โครงการวิล ล่า (Villa) และโครงการคอนโดมิเ นีย ม (Condominium) อยู่ติด กับ โรงแรมไฮแอท
รีเจนซี่ จังหวัดระยอง โดยโครงการวิลล่าตัง้ อยู่บนพืน้ ที่ 34 ไร่ มีลกั ษณะเป็ นอาคารชุดพักอาศัย
2 ชัน้ 2-4 ห้องนอน พร้อมสระว่ายนํา้ จํานวน 61 หลัง คาดว่าจะเปิ ดตัวโครงการภายในไตรมาส
1 ปี 2565 และในอนาคตโครงการมีแผนการสร้างคอนโดมิเนียมไฮไรส์ ริมชายหาด บนพืน้ ที่ 5 ไร่
เพียบพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
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2.3

ข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีบริษัทย่อยจํานวน 4 บริษัท และบริษัทร่วมจํานวน 3 บริษัทดังนี ้
1) บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จํากัด
ประเภทกิจการ
บริษัทย่อย
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจรับบริหารโรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
ทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้ว 125 ล้านบาท
อัตราส่วนการถือหุน้
ร้อยละ 100
มูลค่าเงินลงทุน
292 ล้านบาท
ความสัมพันธ์ลกั ษณะอื่น มีกรรมการของบริษัทจํานวน 5 คน เป็ นกรรมการของบริษัทย่อย
2) บริษัท โอเวนเดล จํากัด
ประเภทกิจการ
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้ว
อัตราส่วนการถือหุน้
มูลค่าเงินลงทุน
ความสัมพันธ์ลกั ษณะอื่น

บริษัทย่อย
ประกอบธุรกิจโรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า
280 ล้านบาท
ร้อยละ 100
215 ล้านบาท
มีกรรมการของบริษัทจํานวน 5 คน เป็ นกรรมการของบริษัทย่อย

3) บริษัท อีวี แกรนด์ จํากัด
ประเภทกิจการ
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้ว
อัตราส่วนการถือหุน้
มูลค่าเงินลงทุน
ความสัมพันธ์ลกั ษณะอื่น

บริษัทย่อย
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
250 ล้านบาท
ร้อยละ 100
250 ล้านบาท
มีกรรมการของบริษัทจํานวน 4 คน เป็ นกรรมการของบริษัทย่อย

4) บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ
บริษัทย่อย
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทลและทาวเวอร์ส
ทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้ว 937.50 ล้านบาท
อัตราส่วนการถือหุน้
ร้อยละ 97.14
มูลค่าเงินลงทุน
3,491 ล้านบาท
ความสัมพันธ์ลกั ษณะอื่น มีกรรมการของบริษัทจํานวน 6 คน เป็ นกรรมการของบริษัทย่อย
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5) บริษัท แกรนด์ สตาร์ จํากัด
ประเภทกิจการ
บริษัทร่วม
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ
ทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้ว 1,200 ล้านบาท
อัตราส่วนการถือหุน้
ร้อยละ 40
มูลค่าเงินลงทุน
480 ล้านบาท
ความสัมพันธ์ลกั ษณะอื่น มีกรรมการของบริษัทจํานวน 2 คน เป็ นกรรมการของบริษัทร่วม
6) บริษัท แกรนด์ ริเวอร์ ฟอร์เรสท์ จํากัด
ประเภทกิจการ
บริษัทร่วม
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้ว 450 ล้านบาท
อัตราส่วนการถือหุน้
ร้อยละ 42
มูลค่าเงินลงทุน
189 ล้านบาท
ความสัมพันธ์ลกั ษณะอื่น มีกรรมการของบริษัทจํานวน 2 คน เป็ นกรรมการของบริษัทร่วม
7) บริษัท แกรนด์ โกลบอล โกลฟส์ จํากัด
ประเภทกิจการ
บริษัทร่วม
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายถุงมือยาง
ทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้ว 125 ล้านบาท
อัตราส่วนการถือหุน้
ร้อยละ 50.50
มูลค่าเงินลงทุน
69 ล้านบาท
ความสัมพันธ์ลกั ษณะอืน่ มีกรรมการของบริษัทจํานวน 2 คน เป็ นกรรมการของบริษัทร่วม
2.4

ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยทีส่ าํ คัญ
สินทรัพย์ที่สาํ คัญของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีมลู ค่าตามบัญชีดงั นี ้
ประเภททรัพย์สนิ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ดินรอการพัฒนา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

มูลค่าตามบัญชี (พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,611,235
1,560,492
129,490
129,490
2,173,427
1,973,249
236,449
236,449
549,850
29,433
7,659,381
3,647,058
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2.5

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
2.5.1

ธุรกิจโรงแรม
สถานการณ์ท่องเที่ ยวประเทศไทยในปี 2564 ตัง้ แต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนมีจาํ นวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมจํานวน 85,845 คน ลดลงจากจํานวน 6.7 ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ที่ผา่ นมา คิดเป็ นร้อยละ 98.7 สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบ
ต่อ การท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยและทั่ว โลก ในส่ว นของภาคการท่ อ งเที่ ย วทั่ว โลกยัง คงได้ร ับ
ผลกระทบอย่างหนักจากการปิ ดกัน้ พรมแดน ในส่วนของประเทศไทยเริม่ ใช้มาตรการเพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากต่า งประเทศตั้งแต่ ป ลายเดื อ นมี น าคม 2563 ส่ง ผลให้ไม่ มี
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาติดต่อกัน เป็ น เวลา 18 เดือน ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563
ถึง เดือนกันยายน 2564
อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้ดาํ เนินมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจภายในประเทศ
มากขึน้ รวมถึงออกมาตรการฟื ้ นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านโครงการเที่ยวปั นสุข
2 แพ็กแกจ ซึ่งประกอบไปด้วย เราเที่ยวด้วยกัน สําหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งได้เสียงตอบรับค่อนข้างดี
และโครงการยังต่อเนื่องมาจนถึงปลายปี 2564
ทัง้ นี ้ ภาพรวมธุรกิ จโรงแรมในประเทศไทย โรงแรมเกื อบทุกแห่งประสบกับภาวะขาดทุน จากการ
ดําเนินงาน เนื่องจากจํานวนนักท่องเที่ยวลดลงเป็ นจํานวนมาก ซึง่ ภายหลังจากการที่สามารถควบคุม
การระบาดของโรค COVID-19 ได้ ธุ รกิ จ โรงแรมในประเทศทั้งกรุ งเทพฯ และต่ า งจัง หวัด ได้จัด
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุน้ การท่องเที่ยวภายในประเทศประกอบกับมาตรการของภาครัฐ
จะช่วยให้ธุรกิจโรงแรมค่อยๆ ฟื ้ นตัวขึน้
โรงแรมในเครือ ของบริษั ท ที่ หัว หิ น และปราณบุรีได้รบั ผลดี เนื่ อ งจากอยู่ใกล้ก รุ งเทพฯ รวมไปถึ ง
กิ จ กรรมจากบริษั ท เพื่ อ กระตุ้น ยอดขาย โดยการออก Grande Asset Exclusive Cash Voucher
เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการโรงแรมในเครือของบริษัท โดยร่วมกับภาคเอกชนอื่นๆ เช่น บริษัท
บัตรเครดิต บริษัทประกันภัย โรงพยาบาล บริษัททัวร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมอบสิทธิ์พิเศษต่างๆ
ให้กบั ลูกค้า
การคาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวครึง่ ปี หลังของปี 2564 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนัน้
เริ่ม ชัดเจนมากยิ่ งขึน้ โดยรัฐบาลได้กาํ หนดให้วัน ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2564 เป็ น วันเปิ ดประเทศรับ
นักท่องเที่ยวผูเ้ ดินทางมาจาก 46 ประเทศที่รฐั บาลกําหนดให้เป็ นประเทศความเสี่ยงตํ่า สามารถ
เดิ น ทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต ้องกักตัว แต่จ ะต้อ งได้รบั การฉี ดวัค ซี น ครบ 2 เข็ ม ภายใน 14 วัน
ก่อนเดินทาง และได้รบั การตรวจ PCR และมีผลตรวจเป็ นลบ 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และมาตรการ
ควบคุมดูแลอื่นๆ โดยเริ่มจากกรุ งเทพมหานคร ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี และจังหวัดอื่นๆ รวม 17
จัง หวัด รวมไปถึ งการคลายมาตรการจัด กิ จ กรรมให้ส ามารถจัด งานประชุม ได้ไม่ เกิ น 500 คน
และการขายเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ในลําดับต่อไป
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2.5.2

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
นับตัง้ แต่ตน้ ปี 2564 ผูป้ ระกอบการพัฒ นาอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ ชะลอการเปิ ดโครงการใหม่
เนื่ อ งจากสภาวะตลาดที่ ไม่ เอื อ้ อํา นวย และจํา นวนที่ อ ยู่อ าศัย รอขายสะสมยัง ทรงตัว ระดับ สูง
ทําให้ผปู้ ระกอบการต้องปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะของตลาด ในช่วงครึง่ แรกของปี
2564 การเปิ ดตัวที่อยูอ่ าศัยใหม่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมีจาํ นวน 25,257 หน่วย ลดลง 15.9%
เมื่ อ เที ย บกับ ช่ ว งเดี ย วกัน ปี ก่ อ น โดยการเปิ ด โครงการคอนโดมิ เนี ย มใหม่ ป รับ ลดลงอย่ า งมาก
เนื่องจากจํานวนหน่วยรอขายสะสมสูง กอปรกับผูป้ ระกอบการปรับกลยุทธ์มาให้ความสําคัญกับ
ตลาดแนวราบ เนื่องจากกลุ่มนีจ้ ะมีความต้องการซือ้ เพื่ออยู่อาศัยจริง ระยะเวลาการก่อสร้างที่สนั้
และสามารถจัดการบริหารความเสีย่ งได้ง่าย
ขณะเดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ ผูป้ ระกอบการยังคงทําแคมเปญ
การตลาด นําเสนอโปรโมชั่นพิเศษอย่างหนัก เพื่อจูงใจลูกค้า เช่น การปรับลดราคา แคมเปญอยู่ฟรี
อัตราดอกเบีย้ พิเศษและของสมนาคุณ ซึ่งนับเป็ นจังหวะที่ดีสาํ หรับผูท้ ี่มีความพร้อมในการซือ้ ที่อยู่
อาศัย จึงช่วยผลักดันให้ยอดขายกลับมาเพิ่มขึน้ แม้จะตํ่ากว่าก่อนการระบาดของโควิดก็ตาม ทําให้
ในช่ว งครึ่งแรกของปี 2564 การจองซือ้ ที่ อยู่อ าศัยใหม่ในเขตกรุ งเทพฯและปริม ณฑลเพิ่ ม ขึน้ ถึ ง
37.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน
สําหรับแนวโน้ม ตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงปลายปี 2564 ยังมีปัจจัยท้าทายและความเปราะบางสูง
แม้สถานการณ์โควิดจะเริ่มมีสญ
ั ญาณที่นิ่งขึน้ จากจํานวนผูต้ ิดเชือ้ ใหม่รายวันที่เริ่มลดลง ขณะที่
ตลาดยังพอมีปัจจัยหนุนอย่างมาตรการลดค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย
(ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท) ซึ่งจะสิน้ สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 แต่ผลของโควิดระลอกนีท้ ี่รุนแรงและ
ยืดเยือ้ กระทบกิจกรรมเศรษฐกิจเป็ นวงกว้างมากขึน้ ทําให้การฟื ้ นตัวของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ที่อ ยู่อ าศัยคงต้องใช้ระยะเวลาที่น านขึน้ กว่าจะกลับ สู่ระดับ ก่ อนเกิ ดวิ กฤติ การระบาดของโควิ ด
การเปิ ดโครงการที่อยู่อาศัยใหม่น่าจะยังเป็ นไปอย่างระมัดระวัง และทัง้ ปี 2564 จํานวนที่อยู่อาศัย
เปิ ดใหม่ในเขตกรุ งเทพฯและปริมณฑลน่าจะมีจาํ นวนประมาณ 4.1-4.8 หมื่นหน่วย ซึ่งเป็ นจํานวน
ตํ่าสุด ในรอบ 18 ปี ขณะที่ ก ารจองซือ้ ที่ อ ยู่อ าศัย ใหม่ในเขตกรุ งเทพฯและปริม ณฑลทั้งปี 2564
น่าจะมีจาํ นวน 5.7-6.3 หมืน่ หน่วย ซึง่ เป็ นจํานวนที่ลดลงต่อเนื่องจากปี ที่ผา่ นมา

2.6

การผลิต การตลาด และการจําหน่าย
2.6.1

ธุรกิจโรงแรม
การลงทุนในธุรกิจโรงแรมของบริษัทจะเน้นลงทุนในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว โดยในกรุ งเทพฯ บริษั ท
จะเลือกลงทุนในสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางและอยู่ในย่านธุรกิจ เช่น โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์
สุขมุ วิท และโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุ งเทพ สุขมุ วิท นอกจากนี ้ บริษัทยังมีนโยบายกระจายการลงทุน
ในธุรกิจโรงแรมไปยังต่างจังหวัดที่เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวชัน้ นําของประเทศที่มีศกั ยภาพ เช่น โรงแรม
เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปราณบุรี วิลล่า โดยจะเน้นกลุ่ม
ลูกค้าต่างประเทศและลูกค้าในประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลาง – สูง และในการดําเนินธุรกิจโรงแรม
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บริษัทจะจัดจ้างบริษัทผูบ้ ริหารโรงแรมที่มีประสบการณ์และมีเครือข่ายทั่วโลกเข้าบริหารงาน อาทิ
กลุ่ม Marriott International และกลุ่ม Hyatt International Corporation เป็ นต้น ซึ่งบริษัทผูบ้ ริหาร
โรงแรมดังกล่าวจะมีเครือข่ายการตลาดที่กว้างขวางทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และเป็ นช่องทาง
ที่สาํ คัญในการหาลูกค้าให้แก่โรงแรมของบริษัท และบริษัทยังมีทีมงานของบริษัทเองซึ่งจะทําหน้าที่
ในการส่งเสริมด้านการขายและการตลาดให้แก่ธุรกิจโรงแรมของบริษัทด้วยเช่นกัน นอกจากนี ้ บริษัท
ยังมีการประสานงานกับตัวแทนด้านการท่องเที่ยวทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และเว็ปไซด์ดา้ นการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียง รวมทัง้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยในการส่งเสริมด้านการขาย
และการตลาดให้แก่ธุรกิจโรงแรมของบริษัทด้วย
2.6.2

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทจะเน้นการลงทุนในโครงการที่สามารถสร้างผลตอบแทน
ได้ในระยะสัน้ โดยในกรุ งเทพฯ บริษัทจะเลือกลงทุนและพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยในย่าน
ธุรกิจและใกล้ระบบขนส่งมวลชนที่สาํ คัญ เช่น โครงการเดอะ เทรนดี ้ คอนโดมิเนียม โครงการไฮด์
สุขุมวิท โครงการไฮด์ สุขมุ วิท 11 และโครงการไฮด์ เฮอริเทจ ทองหล่อ ซึ่งเป็ นโครงการอาคารชุด
พักอาศัยระดับหรู โดยบริษัทจะเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลาง – สูง (ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ) ที่ ต ้อ งการที่ พัก อาศัยในย่า นธุรกิ จ และบริษั ทยังมี นโยบายกระจายการลงทุน
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปยังต่างจังหวัดที่เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวชัน้ นําของประเทศที่มีศกั ยภาพ เช่น
โครงการหัวหิน บลู ลากูน และโครงการระยองวิลล่าและคอนโดมิเนียม เพื่อเสนอขายให้กลุม่ ลูกค้า
ที่มีรายได้ระดับปานกลาง – สูง (ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ) ที่ตอ้ งการสถานที่พกั ผ่อนเป็ นการ
ส่วนตัวหรือไว้พกั ผ่อนตอนเกษี ยณอายุ ในส่วนของการตลาดและการจําหน่าย บริษัทจะมีการว่าจ้าง
ตัวแทนขายที่มีชื่อเสียงทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ อาทิ เช่น CBRE และ HARRISON เป็ นต้น
และมี ที ม งานของบริ ษั ท เองซึ่ ง จะทํา หน้า ที่ ใ นการส่ง เสริม การขายและการตลาดให้แ ก่ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท
ให้แก่ทีมงานขายอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้พนักงานขายสามารถให้คาํ แนะนํา ตอบข้อซักถาม นําเสนอ
ข้อเด่น และสร้างความมั่นใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ นอกจากนี ้ บริษัทได้พฒ
ั นาเว็บไซต์ของ
บริษัท http://www.grandeasset.com ให้มีความสวยงาม สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้ง่าย
และมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ โครงการต่ า ง ๆ ของบริษั ท อย่ า งครบถ้ ว น เพื่ อ ใช้ใ นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และใช้เป็ นช่องทางในการติดต่อกับกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายอีกช่องทางหนึง่
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3.

ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
3.1
รายนามคณะกรรมการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีทงั้ สิน้ 12 ท่าน ดังต่อไปนี ้
1. นายวิชยั
ทองแตง
ประธานกรรมการ
2. ดร. พิจิตต
รัตตกุล
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายศานิต
อรรถญาณสกุล
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
4. นายวิทวัส
วิภากุล
กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
5. นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ การเงิน
6. นายสุรเดช
นฤหล้า
กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายอมรินทร์
นฤหล้า
กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายโลธ่าร์ ริชาร์ด เพอห์
กรรมการ
9. นายชัยวัฒน์
อุทยั วรรณ์
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
10. นายพรชัย
กิตติปัญญางาม กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายวัฒนา
สุทธิพินิจธรรม
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
12. ดร. บุญรักษ์
ยอดเพชร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3.2

รายนามผู้บริหารของบริษัท
กรรมการบริหารและผูบ้ ริหารของบริษัทมีทงั้ สิน้ 12 ท่าน ดังต่อไปนี ้
1. ดร. พิจิตต
รัตตกุล
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายศานิต
อรรถญาณสกุล
รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายวิทวัส
วิภากุล
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
4. นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ การเงิน
นฤหล้า
กรรมการบริหาร
5. นายสุรเดช
6. นายอมรินทร์
นฤหล้า
กรรมการบริหาร
7. นายสมชาย
ตรีรตั นาพิทกั ษ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายกฎหมาย
และเลขานุการบริษัท
8. นายสาธิต
เกียรติกระจาย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายบัญชี
9. นายพีรพล
นนทสูติ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายขาย และการตลาด
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3.3

10. นางสาวทิพาพร
11. นายสมศักดิ์

พานิชพงษ์
ชัยพิทรู สวัสดิ์

12. นายสุทธิพงษ์

จิตโนทัย

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายปฏิบตั ิการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายก่อสร้าง ออกแบบ
และพัฒนาโครงการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564 (วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้นล่าสุด)
บริษัทมีผถู้ ือหุน้ ใหญ่ดงั ต่อไปนี ้

4.

ลําดับ

รายชื่อผู้ถอื หุ้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิง้ จํากัด
บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้ เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน)
นายสุรชัย
รติทอง
นางพิมพ์เพ็ญ
ดีพนั ธุพ์ งษ์
บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี ้ จํากัด (มหาชน)
นายวุฒิลกั ษณ์
พูลวรลักษณ์
นายวิเลิศ
วงศ์อภิสมั โพธิ์
นายสุรกิต
นายทวี
นายธีรธัช

รติทอง
อนันตรัตนา
พูลเกษม

จํานวนหุ้น
สัดส่วนการถือ
(หุน้ )
หุ้น (%)
1,223,521,003
33.84
343,563,811
9.50
260,819,200
7.21
217,241,200
6.01
196,980,000
5.45
110,180,000
3.05
80,081,866
2.21
71,176,800
1.97
67,152,333
1.86
41,000,000
1.13

ประวัติการเพิ่มทุนและการจ่ายเงินปั นผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ที่เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 1,244,248,992 หุน้ ตามมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ของบริษัทประจําปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ให้บริษัทนําหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 115,561,569 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
ออกจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 เป็ นหุน้ สามัญ ให้แก่ผูถ้ ือหุ้น
ของบริษัท
2. ให้บริษัทนําหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 1,128,687,423 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
ออกจัด สรรและเสนอขายในคราวเดี ย วหรือ แบ่ ง เป็ นส่ว นๆเพื่ อ เสนอขายเป็ นคราวๆให้แ ก่ บุค คลในวงจํา กัด
(PrivatePlacement) ตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อ งการอนุญ าตให้บ ริษั ท
จดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจํากัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอาํ นาจในการกําหนด
ราคาเสนอขายหุน้ ในราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ ต่อผูล้ งทุน ซึ่งต้องไม่ต่าํ กว่าราคาหุน้ ละ
1.00 บาท
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ทัง้ นี ้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 บริษั ทได้จดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ว (เพิ่มทุน) จากทุนชําระแล้วเดิม
3,500,377,230.- บาท ให้เป็ นทุนชําระแล้ว 3,615,929,965.- บาท เนื่องจากบริษัทได้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน
115,552,735 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.- บาท รวมเป็ น 115,552,735.- บาท จ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท
ตามมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทนุ จดทะเบียน จํานวน 5,000,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน
5,000,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท โดยมีทุนที่ออกและชําระแล้วจํานวน 3,615,929,965.00 บาท
แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 3,615,929,965 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ได้มมี ติให้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 1,384,070,035 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 20
เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนไว้แล้ว ให้เป็ นดังนี ้
1. ให้บริษัทนําหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 361,592,996 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
ออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิ มของบริษัท ตามสัด ส่วนจํานวนหุน้ ที่ ผูถ้ ื อหุ้นแต่ล ะรายถื ออยู่ (Right
Offering) ในอัตราส่วน 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้ จากการคํานวณ ให้ปัดทิง้ ) ในราคาเสนอขาย
หุน้ ละ 1.00 บาท โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิ ในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ที่จดั สรรและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
2. ให้บริษัทนําหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 1,022,477,039 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
และหุน้ สามัญคงเหลือหลังจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามข้อ 1 ข้างต้น (ถ้ามี) ออกจัดสรรและ
เสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็ นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็ นคราว ๆ ให้แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement)
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันของบริษั ท โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอาํ นาจในการกําหนดราคาเสนอขาย
หุน้ ในราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ ต่อผูล้ งทุน ซึง่ ต้องไม่ต่าํ กว่าราคาหุน้ ละ 1.00 บาท
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 5,000,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน
5,000,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท โดยมีทุนที่ออกและชําระแล้วจํานวน 3,615,929,965.00 บาท
แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 3,615,929,965 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ซึง่ ไม่เปลีย่ นแปลงจาก ณ สิน้ ปี 2562
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 1,384,070,035 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.- บาทดังนี ้
1. ให้ยกเลิกการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่ายทัง้ จํานวน 1,384,070,035 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
1.00 บาท ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทและบุคคลในวงจํากัด
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2. ให้บริษัทนําหุน้ สามัญ เพิ่มทุนที่ยังมิได้นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 602,654,994 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.- บาท
ออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิ มของบริษัท ตามสัด ส่วนจํานวนหุน้ ที่ ผูถ้ ื อหุ้นแต่ล ะรายถื ออยู่ (Right
Offering) ในอัตราส่วน 6 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ (ในกรณี ที่มีเศษหุน้ จากการคํานวณ ให้ปัดทิง้ ) ในราคาเสนอขาย
หุน้ ละ 0.56 บาท (โดยมีสว่ นลดจากมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.44 บาท)
3. ให้บริษัทนําหุน้ สามัญ เพิ่มทุนที่ยังมิได้นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 781,415,041 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.- บาท
และหุน้ สามัญคงเหลือหลังจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามข้อ 2 ข้างต้น (ถ้ามี) ออกจัดสรรและ
เสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็ นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็ นคราว ๆ ให้แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement)
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันของบริษั ท โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอาํ นาจในการกําหนดราคาเสนอขาย
หุน้ ในราคาที่ดีที่สดุ ตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุน้ ต่อผูล้ งทุน ซึง่ ต้องไม่ต่าํ กว่าราคาหุน้ ละ 0.65 บาท (โดยมี
ส่วนลดจากมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ไม่เกินหุน้ ละ 0.35 บาท)
และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 5,000,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน
5,000,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท โดยมีทุนที่ออกและชําระแล้ว จํานวน 3,615,929,965.00 บาท
แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 3,615,929,965 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ซึง่ ไม่เปลีย่ นแปลงจาก ณ สิน้ ปี 2563
ประวัติการจ่ายเงินปั นผลตามรอบปี ผลประกอบการของบริษัทมีรายละเอียดดังนี ้
ระยะเวลา
อัตราการจ่ายหุน้ ปั นผล
(จํานวนหุน้ เดิม:หุน้ ปั นผล)
มูลค่าหุน้ ปั นผลต่อหุน้ (ก่อนปรับลด)
มูลค่าเงินสดปั นผลต่อหุน้ (หน่วย: บาท/หุน้ )
รวมมูลค่าการจ่ายปั นผล (หน่วย: บาท/หุน้ )
อัตรากําไรสุทธิตอ่ หุน้
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)

2563

2562

2561

-

-

-

(0.287) (0.084)
-

0.025
0.025
0.082
31.87%
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ส่วนที่ 3
ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง
1. สรุ ปรายงานทางการเงิน
งบการเงินของบริษัทสําหรับปี 2561-2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561-2562 ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. คือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 3760 สังกัดบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และงบการเงินสําหรับปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินระหว่างกาล สําหรับสําหรับ
งวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้รบั การตรวจสอบและสอบทาน โดยผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. คือ นางสาวรจนาถ ปั ญญาธนานุศาสตร์ ผูส้ อบบัญชีเลขที่ 8435 สังกัดบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
เช่นเดียวกันซึง่ ผูส้ อบบัญชีได้รบั รองและให้ความเห็นไว้ในรายงานผูส้ อบบัญชีดงั นี ้
งบการเงินสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผูส้ อบบัญชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผูส้ อบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า
งบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผูส้ อบบัญชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผูส้ อบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า
งบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูส้ อบบัญชีให้ความเห็นไว้ในรายงานผูส้ อบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า
งบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และมี วรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่ เน้น เกี่ ยวกับ
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
จากผลกระทบของการแพร่ระบาด COVID-19 ที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญ ชี มาถือปฏิบัติสาํ หรับรอบระยะเวลารายงานสิน้ สุด
ภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ผูส้ อบบัญชีให้ขอ้ สรุ ปไว้ในรายงานผูส้ อบบัญชีว่า ไม่พบ
สิ่งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเฉพาะบริษัท และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทและบริษัทย่อย
ไม่ได้จดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรือ่ งการรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทาน
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2. สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2561 ถึงปี 2563
และงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ตารางสรุ ปข้อมูลทางการเงิน
งบการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

30
กันยายน
2564

31
ธันวาคม
2563

31
ธันวาคม
2562

31
ธันวาคม
2561

30
กันยายน
2564

31
ธันวาคม
2563

31
ธันวาคม
2562

31
ธันวาคม
2561

4,243.40

2,735.95

3,444.12

3,945.21

4,261.42

2,550.37

2,688.91

3,182.19

9,731.76 10,499.18 10,005.80 10,754.88

9,320.10

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม

11,446.95 10,771.81 11,080.70

15,690.35 13,507.76 14,524.82 13,676.97 14,760.60 12,556.17 13,443.79 12,502.29

หนีส้ ิน
หนีส้ ินหมุนเวียน

4,059.51

3,891.75

2,888.16

2,788.92

4,358.95

3,806.76

2,772.13

2,681.71

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน

9,457.88

6,504.77

7,476.21

6,326.45

7,632.03

5,388.88

6,636.55

5,501.98

9,115.37 11,990.98

9,195.64

9,408.68

8,183.69

หนีส้ ินรวม

13,517.39 10,396.52 10,364.37

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้ ที่ออกและชําระแล้ว
กําไร (ขาดทุน) สะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่วนของเจ้าของ

3,615.93

3,615.93

3,615.93

3,615.93

3,615.93

3,615.93

3,615.93

3,615.93

(1,515.98)

(528.25)

498.31

888.74

(822.45)

(225.21)

431.82

710.39

(22.01)

(30.19)

(12.64)

(7.72)

(23.86)

(30.19)

(12.64)

(7.72)

95.02

53.75

58.85

64.65

-

-

-

-

2,172.96

3,111.24

4,160.45

4,561.60

2,769.62

3,360.53

4,035.11

4,318.60
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ตารางสรุ ปข้อมูลทางการเงิน (ต่อ)
งบการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้คา่ เช่า
รวมรายได้
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนการให้เช่า
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ
กําไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้น
กําไรจากการซือ้ ในราคาตํา่ กว่ามูลค่า
ยุติธรรม
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์
ทางการเงิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้า
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี /งวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปี /งวด

สําหรับงวด
เก้าเดือน
สิน้ สุด 30
กันยายน
2564

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สําหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม

สําหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม

2562

2561

2,521.93
413.18
37.93
2,973.04

1,738.92
1,586.09
13.07
3,338.08

98.68
41.06
13.81
153.55

(563.46) (919.92) (1,415.11) (1,041.52)
(29.15) (107.02) (259.04) (988.71)
(12.56)
(13.05)
(21.59)
(6.59)
(605.17) (1,039.99) (1,695.74) (2,036.82)
(316.28)
(40.20) 1,277.30 1,301.26

(245.93)
(29.14)
(12.56)
(287.63)
(134.08)

(396.73)
(107.02)
(13.06)
(516.81)
4.07

(585.92) (366.62)
(259.08) (1,026.00)
(21.59)
(6.59)
(866.59) (1,399.21)
693.83
935.59

10.53
79.61
(64.29)
(403.05)

10.53
133.92
(166.14)
(599.22)

10.53
157.95
(324.37)
(964.11)

235.39
7.67
137.30
(294.08)
(829.86)

10.53
99.64
(37.06)
(235.63)

142.97
143.76
(97.42)
(336.21)

137.65
161.15
(201.83)
(509.97)

7.67
143.99
(203.38)
(505.12)

-

(63.52)

0.17

(2.97)

-

(64.02)

0.01

(0.36)

(481.95)

(546.88)

(497.58)

(267.21)

(449.44)

(158.78)
(507.48)

(56.55)
(503.02)

(26.14)
(270.66)

(17.39)
(11.22)
(1,192.82) (1,282.73)
200.18
241.59
(992.64) (1,041.14)
6.32
(6.04)

(17.23)
(357.34)
55.16
(302.18)
(2.94)

(8.12)
279.38
4.24
283.62
(7.72)

(746.04)
148.80
(597.24)
6.32

(873.11)
207.74
(665.37)
(9.22)

(278.73)
88.85
(189.88)
(4.91)

81.59
17.71
99.30
(7.72)

(986.32) (1,047.18)

(305.12)

275.90

(590.92)

(674.59)

(194.79)

91.58

234.02
41.06
13.81
288.89

2563

สําหรับงวด
เก้าเดือน
สิน้ สุด 30
กันยายน
2564

793.01
170.58
36.20
999.79

2563

2562

2561

314.10
170.58
36.20

1,109.27
413.22
37.93

520.88

1,560.42

695.59
1,626.15
13.06
2,334.80
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ตารางสรุ ปข้อมูลทางการเงิน (ต่อ)
งบการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท

สําหรับงวด
เก้าเดือน
สิน้ สุด 30
กันยายน
2564

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สําหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม
2563

2562

2561

(229.15)

สําหรับงวด
เก้าเดือน
สิน้ สุด 30
กันยายน
2564

สําหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม
2563

2562

2561

(649.68)

(402.72)

415.98

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

(730.81)

(946.06)

434.88

(602.31)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(577.77)

1,124.32 (1,314.46) (4,059.93)

(588.14)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

2,803.71

(201.37)

1,166.32

3,292.23

2,776.78

(126.85)

1,175.25

3,231.83

1,495.13

(23.11)

(377.29)

(332.82)

1,586.33

(91.00)

(387.43)

(17.25)

678.30

701.41

1,078.70

1,411.52

386.92

477.92

865.35

882.60

2,173.43

678.30

701.41

1,078.70

1,973.25

386.92

477.92

865.35

31
ธันวาคม
2561
1.41

งบการเงินเฉพาะบริษัท
30
31
31
กันยายน ธันวาคม ธันวาคม
2564
2563
2562
0.98
0.67
0.97

31
ธันวาคม
2561
1.19

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ต้นปี /งวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ปลายปี /งวด

685.53 (1,159.96) (3,665.06)

ตารางสรุ ปอัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนีส้ ินรวมต่อส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ รวม(เท่า)
อัตรากําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (%)
อัตรากําไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้น - ธุรกิจ
โรงแรม (%)
อัตรากําไรขัน้ ต้น - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (%)
อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)
มูลค่าตามบัญชี (บาท/หุน้ )
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่ หุน้ (บาท/หุน้ )

30
กันยายน
2564
1.05

งบการเงินรวม
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2563
2562
0.70
1.19

6.22
(109.48)

3.34
(4.02)

2.49
42.96

2.00
38.98

4.33
(87.32)

2.74
0.78

2.33
44.46

1.89
40.07

(140.77)
29.01

(16.00)
37.26

43.89
37.31

40.11
37.66

(149.22)
29.03

(26.31)
37.26

47.18
37.30

47.29
36.91

(261.89)

(90.99)

(9.62)

7.63

(226.47)

(82.39)

(10.21)

3.99

0.57

0.85

1.13

1.31

0.77

0.93

1.12

1.26

(0.273)

(0.287)

(0.084)

0.082

(0.165)

(0.184)

(0.053)

0.029
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3. คําอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มกิจการ
ผลการดําเนินงาน
รายได้
งบการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

สําหรับงวด
เก้าเดือน
สิน้ สุด 30
กันยายน
2564
234.02

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับงวด
เก้าเดือน
2561
สิน้ สุด 30
กันยายน
2564
1,738.92
98.68

สําหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม
2563

2562

793.01

2,521.93

สําหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม
2563

2562

2561

314.10

1,109.27

695.59

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

41.06

170.58

413.18

1,586.09

41.06

170.58

413.22

1,626.15

รายได้คา่ เช่า

13.81

36.20

37.93

13.07

13.81

36.20

37.93

13.06

288.89

999.79

2,973.04

3,338.08

153.55

520.88

1,560.42

2,334.80

10.53

10.53

10.53

235.39
7.67

10.53

142.97

137.65

7.67

รายได้อื่น

79.61

133.92

157.95

137.30

99.64

143.76

161.15

143.99

รายได้รวม

379.03

1,144.24

3,141.52

3,718.44

263.72

807.61

1,859.22

2,486.46

รายได้จากธุรกิจหลักรวม
กําไรจากการซือ้ ในราคาตํา่ กว่ามูลค่า
ยุติธรรม
เงินปั นผลรับ

กลุม่ กิจการมีรายได้รวมสําหรับปี 2561 เท่ากับ 3,718 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จํานวน 783 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 27 จากปี 2560
เป็ นผลจากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ธุรกิจโรงแรมภายหลังจากการเข้าซือ้ ธุรกิจ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) ในเดือนเมษายน 2561 และการโอนกรรมสิทธิ์ หอ้ งชุดของโครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 ที่เริ่มโอนกรรมสิทธิ ตงั้ แต่
ไตรมาสสีข่ องปี 2560
กลุม่ กิจการมีรายได้รวมสําหรับ ปี 2562 เท่ากับ 3,142 ล้านบาท ลดลงจํานวน 576 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16 จากปี 2561
มาจากการลดลงของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จาํ นวน 1,173 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 74 จาก ปี 2561 ตามยอด
การโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดในโครงการไฮด์ สุขมุ วิท 11 ที่ลดลง อีกทัง้ ปี ก่อนมีกาํ ไรจากการซือ้ ธุรกิจ บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน 235 ล้านบาท อย่างไรก็ ตาม รายได้ธุรกิ จโรงแรมเพิ่ มขึน้ จํานวน 783 ล้านบาท
คิด เป็ น ร้อยละ 45 จากปี 2561 ส่ว นใหญ่ เกิ ด จากการเพิ่ ม ขึน้ ของรายได้จ ากโรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุ งเทพฯ สุขุม วิ ท
และรายได้ของโรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทลและทาวเวอร์ส
กลุ่มกิ จการมีรายได้รวมสําหรับปี 2563 เท่ากับ 1,144 ล้านบาท ลดลงจํานวน 1,998 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 64 จากปี
2562 จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทําให้โรงแรมของกลุม่ กิจการมีอตั ราการเข้าพักที่ลดลงโดยเฉพาะ
โรงแรมในกรุ ง เทพ ส่งผลรายได้จ ากธุ ร กิ จ โรงแรมลดลง จํา นวน 1,729 ล้า นบาท หรือ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 69 จากปี 2562
และรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ลดลงจํานวน 243 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 59 จากปี 2562
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กลุ่มกิ จการมีรายได้รวมสําหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 379 ล้านบาท ลดลงจํานวน 537 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 59 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมลดลง จํานวน 384 ล้านบาท รายได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพ ย์ ลดลงจํานวน 104 ล้านบาท และรายได้ค่าเช่า ลดลงจํานวน 15 ล้านบาท ซึ่งได้รบั ผลกระทบจาก
มาตรการการควบคุมการระบาดของ COVID-19
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมของกลุม่ กิจการสําหรับปี 2561 เท่ากับ 1,739 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 47 ของรายได้
รวม เพิ่ ม ขึน้ จํานวน 646 ล้านบาท หรือคิ ดเป็ น ร้อยละ 59 จากปี 2560 เกิ ดจากการรวมรายได้ของโรงแรมรอยัล ออคิ ด
เชอราตัน โฮเทลส์และทาวเวอร์ จํานวน 595 ล้านบาท ภายหลังการเข้าซือ้ ธุรกิจในระหว่างปี นอกจากนีจ้ าํ นวนนักท่องเที่ยว
และนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ อีกทัง้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของโรงแรม ทําให้ปริมาณ
ลูก ค้าที่ จองพักโรงแรมของกลุ่ม กิ จ การเพิ่ ม สูงขึน้ ส่งผลให้อัตราการเข้า พักโรงแรมและรายได้จากการขายอาหารและ
เครือ่ งดื่มของกลุม่ กิจการเพิ่มสูงขึน้
รายได้จากการประกอบกิ จการโรงแรมของกลุ่มกิ จการสําหรับปี 2562 เท่ากับ 2,522 ล้านบาท คิ ดเป็ น ร้อยละ 80 ของ
รายได้รวม เพิ่ มขึน้ จํานวน 783 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อ ยละ 45 จากปี 2561 เกิ ดจากรายได้ของโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่
กรุ งเทพฯ สุขมุ วิท เพิ่มขึน้ จํานวน 428 ล้านบาท ซึ่งเริ่มเปิ ดดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 และรายได้ของโรงแรม รอยัล
ออคิด เชอราตัน โฮเทลและทาวเวอร์ส เพิ่ ม ขึน้ จํานวน 383 ล้า นบาท จากการเข้า ซือ้ ธุรกิ จ บริษั ท โรงแรม รอยัล ออคิ ด
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในเดือนเมษายน 2561
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมของกลุ่มกิจการสําหรับปี 2563 เท่ากับ 793 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 69 ของรายได้
รวม ลดลงจํานวน 1,729 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 69 จากปี 2562 ตามยอดการเข้าพักของลูกค้าที่ลดลง จากผลกระทบ
ของมาตรการการป้องกันการระบาดของ COVID-19 เช่น การควบคุม และจํากัดการเดิ นทาง รวมถึงการสั่งปิ ดสถานที่
เป็ นการชั่วคราว
รายได้จ ากการประกอบกิ จ การโรงแรมของกลุ่ม กิ จ การสํา หรับ งวดเก้า เดื อ นแรกของปี 2564 เท่ า กั บ 234 ล้า นบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 62 ของรายได้รวม ลดลงจํานวน 384 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 62 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ตามรายได้
ห้อ งพัก อาหารและเครื่อ งดื่ ม ที่ ล ดลง เนื่ อ งจากมาตรการการป้ อ งกัน การระบาดของ COVID-19 ที่ ยัง คงมี ต่ อ เนื่ อ ง
ประกอบกับโรงแรมของบริษัทย่อยแห่งหนึง่ ได้ทาํ การปรับปรุงระบบท่อภายในอาคารจึงหยุดดําเนินการเป็ นการชั่วคราวตัง้ แต่
เดือนมิถนุ ายนถึงเดือนตุลาคม 2564
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากธุรกิ จ อสังหาริม ทรัพ ย์ของบริษั ท ปี 2561 เท่ากับ 1,586 ล้านบาท คิ ดเป็ น ร้อยละ 43 ของรายได้รวม เพิ่ ม ขึน้
จํานวน 390 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 33 จากปี 2560 ตามการเพิ่ม ขึน้ ของรายได้จากการโอนห้องชุดของโครงการไฮด์
สุขมุ วิท 11 ที่เริม่ โอนกรรมสิทธิ์มาตัง้ แต่ไตรมาสสี่ ของปี 2560
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รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ สําหรับปี 2562 เท่ากับ 413 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 13 ของรายได้รวม
ลดลงจํานวน 1,173 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 74 จากปี 2561 ตามยอดโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดของโครงการไฮด์ สุขมุ วิท 11
ที่ลดลง
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ สําหรับปี 2563 เท่ากับ 171 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 15 ของรายได้รวม ลดลง
จํานวน 243 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 59 จากปี 2562 ตามยอดโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดของโครงการไฮด์ สุขมุ วิท 11 ที่ลดลง
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ สําหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 41 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11
ของรายได้รวม ลดลงจํานวน 104 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 72 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ตามยอดโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุด
ของโครงการไฮด์ สุขมุ วิท 11 ที่ลดลง
กาํ ไรจากการซือ้ ธุรกิจในราคาต่ าํ กว่ามูลค่ายุตธิ รรม
กําไรจากการซือ้ ในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของกลุม่ กิจการสําหรับปี 2561 เท่ากับ 235 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6 ของ
รายได้รวม เป็ นผลมาจากการเข้าซือ้ ธุรกิจของบริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในเดือนเมษายน
2561
ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกลุม่ กิจการสําหรับปี 2561 เท่ากับ 3,431 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จํานวน 1,310 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
62 จากปี 2560 โดยเป็ น การเพิ่ ม ขึน้ ของต้น ทุน ขาย จํานวน 703 ล้า นบาท ค่าใช้จ่ ายในการขาย จํานวน 67 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวน 357 ล้านบาทและต้นทุนทางการเงิน จํานวน 183 ล้านบาท
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกลุม่ กิจการสําหรับปี 2562 เท่ากับ 3,482 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จํานวน 51 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1
จากปี 2561 โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการขาย จํานวน 30 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 131 ล้านบาท
และต้นทุนทางการเงิน จํานวน 230 ล้านบาท อย่างไรก็ตามต้นทุนขายลดลง จํานวน 340 ล้านบาท
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกลุม่ กิจการสําหรับปี 2563 เท่ากับ 2,416 ล้านบาท ลดลงจํานวน 1,066 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
31 จากปี 2562 โดยเป็ นการลดลงของต้นทุนขายและการให้บริการ จํานวน 656 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย จํานวน 158
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวน 365 ล้านบาท อย่างไรก็ตามผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึน้
จํานวน 64 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึน้ จํานวน 49 ล้านบาท
ต้น ทุน และค่า ใช้จ่ ายของกลุ่ม กิ จ การสําหรับ งวดเก้าเดื อ นแรกของปี 2564 เท่ ากับ 1,554 ล้านบาท ลดลงจํานวน 297
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ นการลดลงของต้นทุนขาย จํานวน 191 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย
ในการขาย จํานวน 71 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จํานวน 109 ล้านบาท อย่างไรก็ตามต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึน้
จํานวน 74 ล้านบาท
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ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรมของกลุม่ กิจการสําหรับปี 2561 เท่ากับ 1,042 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 51 ของต้นทุนรวม
เพิ่มขึน้ จํานวน 408 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 64 จากปี 2560 จากการรวมต้นทุนของโรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทลส์
และทาวเวอร์ จํานวน 310 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ ของค่าเช่าโรงแรม เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จากกองทรัสต์
ตั้งแต่เดื อ นตุลาคม 2560 จํา นวน 102 ล้านบาท อย่างไรก็ ต าม ค่า เสื่อ มราคาของโรงแรมดังกล่าวลดลง 51 ล้า นบาท
เนื่องจากการขายทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของโรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปาให้แก่กองทรัสต์
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรมของกลุม่ กิจการสําหรับปี 2562 เท่ากับ 1,415 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 83 ของต้นทุนรวม
เพิ่ ม ขึ น้ จํา นวน 374 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้อ ยละ 36 จากปี 2561 ตามรายได้จ ากการประกอบกิ จ การโรงแรมที่ เพิ่ ม ขึ น้
อย่างไรก็ตาม อัตราการเพิ่มขึน้ ของต้นทุนน้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึน้ ของรายได้ เนื่องจากต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม
บางส่วนเป็ นต้นทุนคงที่
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรมของกลุม่ กิจการสําหรับปี 2563 เท่ากับ 920 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 88 ของต้นทุนรวม
ลดลงจํานวน 495 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 35 จากปี 2562 ตามรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมที่ลดลง อย่างไรก็ตาม
อัตราการลดลงของต้นทุนน้อยกว่าอัตราการลดลงของรายได้ เนื่องจากต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรมบางส่วนเป็ นต้นทุน
คงที่
ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรมของกลุม่ กิจการสําหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 563 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
93 ของต้นทุนรวม ลดลงจํานวน 130 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 19 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ตามรายได้จากการประกอบ
กิ จ การโรงแรมที่ ล ดลง อย่า งไรก็ ต าม อัต ราการลดลงของต้น ทุน น้อ ยกว่าอัต ราการลดลงของรายได้ เนื่ อ งจากต้น ทุน
การประกอบกิจการโรงแรมบางส่วนเป็ นต้นทุนคงที่ เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าเสือ่ มราคา และค่าเช่า เป็ นต้น
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ สําหรับปี 2561 เท่ากับ 989 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 49 ของต้นทุนรวม เพิ่มขึน้
จํานวน 296 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 43 จากปี 2560 ตามการเติบโตของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ สําหรับปี 2562 เท่ากับ 259 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 15 ของต้นทุนรวม ลดลง
จํานวน 730 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 74 จากปี 2561 เป็ นสัดส่วนเดียวกันกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ สําหรับปี 2563 เท่ากับ 107 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10 ของต้นทุนรวม ลดลง
จํานวน 152 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 59 จากปี 2562 เป็ นสัดส่วนเดียวกันกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ สําหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 29 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5 ของ
ต้นทุนรวม ลดลงจํานวน 57 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 66 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เป็ นสัดส่วนเดียวกันกับรายได้จากการ
ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง
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ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุม่ กิจการสําหรับปี 2561 เท่ากับ 294 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จํานวน 67 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 29
จากปี 2560 ส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากการซือ้ ธุรกิ จและการเปิ ดโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่ กรุ งเทพ สุขุมวิทในระหว่างปี ทําให้
ค่าใช้จ่ ายในการขายของธุรกิ จโรงแรมเพิ่ มขึน้ สําหรับธุรกิ จอสังหาริมทรัพ ย์ บริษั ท ฯมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ ย วข้องกับ การโอน
กรรมสิ ท ธิ์ ห ้อ งชุ ด เช่ น ค่ า ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะและค่ า ธรรมเนี ย มการโอน ฯลฯ เพิ่ ม ขึ ้น ตามรายได้จ ากการการขาย
อสังหาริมทรัพย์ทเี่ พิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายลดลงจากปี 2560 ทําให้สดั ส่วนของค่าใช้จ่ายในการ
ขายต่อรายได้โดยรวมไม่เปลีย่ นแปลง
ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุม่ กิจการสําหรับปี 2562 เท่ากับ 324 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จํานวน 30 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10
จากปี 2561 ส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขายของ
โรงแรมที่เพิ่มเข้ามาใหม่ อย่างไรก็ ตาม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ หอ้ งชุด เช่น ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะและ
ค่าธรรมเนียมการโอน ฯลฯ ลดลงตามรายได้ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุม่ กิจการสําหรับปี 2563 เท่ากับ 166 ล้านบาทลดลงจํานวน 158 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 49
จากปี 2562 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายของทัง้ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ในช่วงของการแพร่ระบาด นอกจากนี ้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับ การโอนกรรมสิท ธิ ห ้องชุด เช่น ค่าภาษี ธุรกิ จเฉพาะและ
ค่าธรรมเนียมการโอน ฯลฯ ลดลงตามการโอนกรรมสิทธิหอ้ งชุดที่ลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุม่ กิจการสําหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 64 ล้านบาท ลดลงจํานวน 71 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 52 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายให้อยูใ่ นระดับ
ที่สมเหตุสมผลและเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพของทัง้ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี ้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการโอนกรรมสิทธิหอ้ งชุด เช่น ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน ฯลฯ ลดลงตามสัดส่วนของการโอนกรรมสิทธิ์
ห้องชุดที่ลดลง
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุม่ กิจการสําหรับปี 2561 เท่ากับ 830 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จํานวน 354 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
74 จากปี 2560 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการซือ้ ธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเปิ ดดําเนินการโรงแรมไฮแอท
รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขมุ วิท และการเติบโตทางธุรกิจของกลุม่ กิจการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุม่ กิจการสําหรับปี 2562 เท่ากับ 964 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จํานวน 131 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
16 จากปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารของโรงแรมที่เพิ่มเข้ามาใหม่
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุม่ กิจการสําหรับปี 2563 เท่ากับ 599 ล้านบาท ลดลงจํานวน 365 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 38
จากปี 2562 โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงแรมของกลุม่ กิจการให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักของลูกค้าที่ลดลง
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ค่าใช้จ่ายในการบริห ารของกลุ่ม กิ จการสําหรับ งวดเก้าเดือ นแรกของปี 2564 เท่ากับ 403 ล้านบาท ลดลงจํานวน 109
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 21 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
บริหารโรงแรมของกลุม่ กิจการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับอัตราการเข้าพักของลูกค้าที่ลดลง
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินของกลุม่ กิจการสําหรับปี 2561 เท่ากับ 267 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จํานวน 183 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 218
จากปี 2560 เนื่องจากโครงการ ไฮด์ สุขุมวิท 11 และโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุ งเทพ สุขุมวิท ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ทําให้
ดอกเบีย้ จ่ายจากการกูย้ ืมเพื่อมาก่อสร้างโครงการที่เกิดขึน้ ในปี 2561 บันทึกเป็ นดอกเบีย้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในขณะที่ดอกเบีย้ จ่ายที่เกิดขึน้ ในปี 2560 บันทึกเป็ นต้นทุนของโครงการ ประกอบกับอัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ องบริษัทฯ ในปี นี ้
มีการปรับตัวสูงขึน้ กว่าปี 2560
ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มกิจการสําหรับปี 2562 เท่ากับ 498 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จํานวน 231 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 86
จากปี 2561 ตามเงินกูท้ ี่เพิ่มขึน้ ประกอบกับอัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ องบริษัทในปี นีม้ ีการปรับตัวสูงขึน้ นอกจากนัน้ ในระหว่าง
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุ งเทพฯ สุขมุ วิท ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิ ดให้บริการ ทําให้ดอกเบีย้ จ่ายจาก
การกูย้ ืมเพื่อมาก่อสร้างโครงการที่เกิดขึน้ ในระหว่างปี 2562 บันทึกเป็ นดอกเบีย้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในขณะที่
ดอกเบีย้ จ่ายส่วนใหญ่ที่เกิดขึน้ ในปี 2561 บันทึกเป็ นต้นทุนของโครงการ
ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มกิ จการสําหรับปี 2563 เท่ากับ 547 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จํานวน 49 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10
จากปี 2562 มาจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เรื่อ งสัญ ญาเช่ามาถื อปฏิ บัติ ในระหว่างปี ทําให้มี ต ้น ทุน
ทางการเงินเพิ่มขึน้ จํานวน 48 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงินของกลุม่ กิจการสําหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 482 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จํานวน 75 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 18 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากในงวดนีบ้ ริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาขายทรัพย์สิน
โรงแรมและเช่าทรัพย์สินดังกล่าวกลับจากกองทรัสต์ โดยมีขอ้ ตกลงในการซือ้ คืน ซึ่งในส่วนนี ้ บริษัทย่อยจะถือเสมือนเป็ น
ธุรกรรมการจัดหาเงิน และการจ่ายค่าเช่าเป็ นการลดหนีส้ นิ และบันทึกดอกเบีย้ จ่ายในงบกําไรขาดทุน
กําไรสุทธิ
กลุม่ กิจการมีผลดําเนินงานกําไรสุทธิสาํ หรับปี 2561 เท่ากับ 284 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิรอ้ ยละ 8 ของรายได้รวม
การที่กาํ ไรสุทธิ ลดลงจํานวน 439 ล้านบาท จากปี 2560 เนื่องมาจากในปี 2560 กลุม่ กิจการมีกาํ ไรจากการขายทรัพย์สิน
ของโรงแรม เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปาให้แก่กองทรัสต์ และในปี 2561 กลุม่ กิจการมีคา่ ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ จากการเปิ ด
ดําเนินการโรงแรมแห่งใหม่ อย่างไรก็ ตาม ผลการดําเนินงานของปี 2561 เพิ่มขึน้ จากปี 2560 จากการเติบโตของธุรกิ จ
โรงแรมและธุรกิ จพัฒ นาอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มกิ จการ รวมถึงมีกาํ ไรจากการซือ้ ธุรกิ จของบริษัท โรงแรม รอยัลออคิด
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม
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กลุ่มกิ จการมี ผลดําเนินงานขาดทุน สุทธิ สาํ หรับปี 2562 เท่ากับ 302 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราขาดทุนสุทธิ รอ้ ยละ 10 ของ
รายได้รวม การที่ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึน้ จํานวน 586 ล้านบาท จากปี 2561 เนื่องจากการลดลงของกําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ลดลงจํานวน 443 ล้านบาท แต่กาํ ไรขัน้ ต้นจากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึน้ จํานวน 409 ล้านบาท และกําไรขัน้ ต้น
จากธุรกิจให้เช่าเพิ่มขึน้ จํานวน 10 ล้านบาท ทําให้กาํ ไรขัน้ ต้นรวมลดลงจํานวน 24 ล้านบาท นอกจากนี ้ ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารเพิ่มขึน้ จากปี 2561จากการซือ้ หุน้ กิจการ ROH ในปี 2561 ร้อยละ 98.48 งบการเงินของ ROH จึงเข้ามารวมอยู่
ในงบการเงินรวมของบริษัทฯและจากการเปิ ดดําเนินงานของโรงแรมแห่งใหม่คือ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุ งเทพฯ สุขมุ วิท
เต็มปี ตามที่กล่าวข้างต้น
กลุม่ กิจการมีผลดําเนินงานขาดทุนสุทธิ สาํ หรับปี 2563 เท่ากับ 1,041 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราขาดทุนสุทธิ รอ้ ยละ 91 ของ
รายได้รวมทัง้ หมด การที่ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึน้ จากปี ก่อน จํานวน 739 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของกําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจ
โรงแรมลดลงจํานวน 1,234 ล้านบาท และกําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจํานวน 91 ล้านบาท เนื่องจาก
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ขยายวงกว้างขึน้ อย่างต่อเนื่อ ง ทําให้เกิ ด การชะลอตัวของเศรษฐกิ จ
และมีผลกระทบต่อธุรกิจโดยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม กลุม่ กิจการ
มีการลดและควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ตามที่กล่าวข้างต้น
กลุม่ กิจการมีผลดําเนินงานขาดทุนสุทธิสาํ หรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 993 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราขาดทุนสุทธิ
ร้อยละ 262 ของรายได้รวมทัง้ หมด การที่ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน จํานวน 221 ล้านบาท เนื่องจากการ
ลดลงของกําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจโรงแรมลดลงจํานวน 253 ล้านบาท และกําไรขัน้ ต้นจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลง
จํานวน 47 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยงั คงมีอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจของกลุม่ กิจการโดยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตาม กลุม่ กิจการมีการลดและควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ตามที่กล่าวข้างต้น
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
กลุ่ม กิ จ การมี สิน ทรัพ ย์รวม ณ สิน้ ปี 2561 เท่ากับ 13,677 ล้านบาท เพิ่ ม ขึน้ จํานวน 4,392 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 47
จาก ณ สิน้ ปี 2560 จากการเข้าซือ้ ธุรกิจของบริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และการก่อสร้าง
ของโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุ งเทพ สุขมุ วิท ส่งผลทําให้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึน้ จํานวน 4,162 ล้านบาท และ 746
ล้านบาท ตามลําดับ ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลง จากยอดการโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดของโครงการไฮด์ สุขมุ วิท 11
โครงการ ไฮด์ สุขุมวิท และโครงการหัวหิน บลู ลากูน คอนโดมิ เนี ยม รวมจํานวน 989 ล้านบาท อย่างไรก็ ตาม บริษั ท ฯ
มีตน้ ทุนการพัฒ นาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ จากโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จํานวน 422 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ ไฮด์
สุขุมวิท 11 โครงการระยอง วิลล่า และโครงการระยอง คอนโด นอกจากนี ้ เงิน ลงทุน ในการร่วมค้าเพิ่ มขึน้ จํานวน 118
ล้า นบาท จากการที่ ในระหว่า งปี 2561 บริษั ท ฯ ได้เข้า ร่ว มทุน กับ บริษั ท พร็อ พเพอร์ตี ้ เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน) และ
Sumitomo Forestry Singapore Ltd. จัดตัง้ การร่วมค้า บริษัท แกรนด์ ริเวอร์ ฟอร์เรสท์ จํากัด เพื่อพัฒนาโครงการไฮด์ ริเวอร์
เบย์อาคารชุดพักอาศัยเพื่อจําหน่าย เป็ นจํานวน 126 ล้านบาท
กลุ่มกิ จการมีสินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2562 เท่ากับ 14,525 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จํานวน 848 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6 จาก
ณ สิน้ ปี 2561 เนื่องจากเงินฝากธนาคารที่มีภาระคํา้ ประกัน เพิ่มขึน้ จํานวน 807 ล้านบาท เพื่อคํา้ ประกันหนังสือคํา้ ประกัน
ธนาคารสําหรับ การประมูล โครงการในอนาคตที่ ออกเพิ่ ม ขึน้ ในระหว่างปี นอกจากนี ้ ที่ ดิ น อาคารและอุป กรณ์เพิ่ ม ขึน้
จากค่าก่อสร้างและการซือ้ อุปกรณ์โรงแรมเพิ่มจํานวน 338 ล้านบาท และมีตน้ ทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ จากการ
ก่อสร้างโครงการ ในระหว่างปี จํานวน 222 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ ไฮด์ สุขมุ วิท 11 โครงการระยอง วิลล่า และโครงการ
ระยอง คอนโด อย่างไรก็ตาม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงจํานวน 209 ล้านบาท ส่วนใหญ่สาเหตุมาจากค่าเสื่อมราคา
และการโอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในระหว่างปี ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลง
จากการโอนกรรมสิทธิ์หอ้ งชุดที่ลดลงของโครงการไฮด์ สุขุมวิท 11 ในระหว่างปี จาํ นวน 259 ล้านบาท และการลดลงของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจํานวน 377 ล้านบาท
กลุ่มกิ จการมีสินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2563 เท่ากับ 13,508 ล้านบาท ลดลงจํานวน 1,017 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7 จาก
ณ สิน้ ปี 2562 เนื่องจากเงิ นฝากธนาคารที่มีภ าระคํา้ ประกัน ลดลงจํานวน 798 ล้านบาท เนื่องจากได้ยกเลิกและขอคืน
หนังสือคํา้ ประกันธนาคารในระหว่างปี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงจากค่าเสื่อมราคาระหว่างปี จํานวน 334 ล้านบาท
ต้นทุน การพัฒ นาอสังหาริมทรัพย์ลดลง จากยอดการโอนกรรมสิทธิ์ หอ้ งชุดและปิ ดต้น ทุนของโครงการไฮด์ สุขุมวิท 11
จํานวน 125 ล้านบาท อย่างไรก็ ตาม มีตน้ ทุนการพัฒ นาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ ตามการก่อสร้างโครงการระยอง วิลล่า
ในระหว่างปี จํานวน 72 ล้านบาท และเพิ่ มขึน้ จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ ที่ 16 เรื่องสัญ ญาเช่า
มาถือปฏิบตั ิ ทําให้สนิ ทรัพย์เพิ่มสุทธิ 153 ล้านบาท
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กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 15,690 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จํานวน 2,182 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 16 จาก ณ สิน้ ปี 2563 เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้ จํานวน 1,495 ล้านบาท เงินให้กยู้ ืมระยะ
ยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึน้ จํานวน 512 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึน้ 89 ล้านบาท จากค่าก่อสร้าง
และซือ้ อุปกรณ์โรงแรม ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกลุม่ กิจการเพิ่มขึน้ ตามการก่อสร้างโครงการของบริษัท จํานวน
56 ล้านบาท ได้แก่ โครงการระยอง วิลล่า และสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีของกลุม่ กิจการเพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่มาจาก
ผลขาดทุนทางภาษี ที่เกิดขึน้ ในระหว่างงวด อย่างไรก็ตามที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุม่ กิจการลดลง มาจากค่าเสื่อม
ราคาระหว่างงวด จํานวน 246 ล้านบาท ต้นทุนการพัฒ นาอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มกิ จการลดลงจากการโอนกรรมสิทธิ์
ห้องชุดของโครงการอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 29 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิ การใช้ของกลุ่มกิจการลดลงจากค่าเสื่อมราคา
ระหว่างงวดจํานวน 123 ล้านบาท
หนี้สิน
กลุ่ม กิ จ การมี ห นี ้สิ น รวม ณ สิ น้ ปี 2561 เท่ า กั บ 9,115 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ จํา นวน 3,454 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้อ ยละ 61
จาก ณ สิน้ ปี 2560 โดยสาเหตุห ลัก มาจากการออกหุ้น กู้ จํา นวน 2,306 ล้า นบาท เงิ น กู้ยื ม รับ จํา นวน 334 ล้า นบาท
และการซือ้ ธุรกิจในระหว่างปี 2561 จํานวน 3,539 ล้านบาท
กลุ่ม กิ จ การมี ห นี ้สิ น รวม ณ สิ น้ ปี 2562 เท่ า กับ 10,364 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ จํา นวน 1,249 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้อ ยละ 14
จาก ณ สิน้ ปี 2561 โดยสาเหตุหลักมาจากการออกหุน้ กูใ้ นระหว่างปี 2562
กลุ่ม กิ จการมีห นีส้ ิน รวม ณ สิน้ ปี 2563 เท่ากับ 10,397 ล้านบาท เพิ่ม ขึน้ จํานวน 33 ล้านบาท คิด เป็ นร้อยละ 0.3 จาก
ณ สิน้ ปี 2562 โดยสาเหตุหลักมาจากการชําระคืนหนีส้ ินในระหว่างปี 2563 อย่างไรก็ตาม มีหนีส้ ินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึน้
จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับ สัญญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฏิบตั ิ
กลุ่มกิ จการมี หนีส้ ินรวม ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 13,517 ล้านบาท เพิ่ม ขึน้ จํานวน 3,120 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 30 จาก ณ สิน้ ปี 2563 โดยสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาขายทรัพย์สนิ โรงแรมและเช่าทรัพย์สนิ
ดังกล่าวกลับจากกองทรัสต์ โดยมีขอ้ ตกลงในการซือ้ คืน ซึง่ ในส่วนนี ้ บริษัทย่อยจะถือเสมือนเป็ นธุรกรรมการจัดหาเงิน ทําให้
มีรายการหนีส้ นิ จากภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาการเช่าทรัพย์สนิ ที่มีขอ้ ตกลงในการซือ้ คืนเพิ่มขึน้ ในระหว่างงวด นอกจากนี ้
บริษัทได้มีการออกตั๋วแลกเงิน ออกหุน้ กู้ และเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ ในระหว่างงวด หลังจากหักกลบกับ
การชําระคืนหนีส้ นิ บางส่วนในระหว่างวด
ส่วนของเจ้าของ
กลุม่ กิจการมีส่วนของเจ้าของรวม ณ สิน้ ปี 2561 เท่ากับ 4,562 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จํานวน 939 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 26
จาก ณ สิน้ ปี 2560 เป็ นผลจากการเพิ่มทุน จํานวน 611 ล้านบาท การจ่ายหุน้ ปั นผล จํานวน 116 ล้านบาท และกําไรสุทธิ
ในปี 2561 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.004445 บาท รวมเป็ น
จํานวน 13 ล้านบาท
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กลุ่มกิ จการมีส่วนของเจ้าของรวม ณ สิน้ ปี 2562 เท่ากับ 4,160 ล้านบาท ลดลงจํานวน 401 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9
จาก ณ สิน้ ปี 2561 เป็ นผลจากขาดทุนสุทธิในปี 2562 และการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2562
โดยมีอตั ราหุน้ ละ 0.025 บาท รวมเป็ นจํานวน 90 ล้านบาท
กลุ่มกิ จการมี ส่วนของเจ้าของรวม ณ สิน้ ปี 2563 เท่ากับ 3,111 ล้านบาท ลดลงจํานวน 1,049 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 25
จาก ณ สิน้ ปี 2562 ตามผลประกอบการขาดทุนของกลุ่มกิจการในปี 2563 จํานวน 1,041 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการ
วัดมูลค่าเงิ นลงทุนในตราสารทุนผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จํานวน 17 ล้านบาท เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ ส่วนน้อย
จํานวน 2 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทมีกาํ ไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน-สุทธิภาษี จํานวน
11 ล้านบาท
กลุม่ กิจการมีสว่ นของเจ้าของรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 2,173 ล้านบาท ลดลงจํานวน 938 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 30 จาก ณ สิน้ ปี 2563 ตามผลประกอบการขาดทุนของกลุ่มกิ จการในงวด จํานวน 993 ล้านบาท อย่างไรก็ ตาม
บริษัทมีกาํ ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จํานวน 6 ล้านบาท และมีการเปลีย่ นแปลง
ส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยจากการจําหน่ายหุน้ สามัญของบริษัทย่อยแห่งหนึง่ จํานวน 48 ล้านบาท
แหล่งที่มาของเงินทุนและการบริหารจัดการสภาพคล่อง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ในระหว่างปี 2561 กลุ่มกิจการมีกระแสเงิ นสดจากการดําเนินงาน จํานวน 435 ล้านบาท ซึ่งมาจากการดําเนินงานของ
กลุม่ กิจการ ได้แก่ เงินรับสุทธิจากธุรกิจโรงแรม และเงินรับสุทธิที่มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น เงินจอง เงินมัดจํา
รับค่างวด และเงินโอนกรรมสิทธิ์จากผูซ้ ือ้ ห้องชุดของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ภายหลังชําระหนีค้ ่าก่อสร้างสําหรับโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ โดยมีเงินสดได้มาจากการดําเนินงานสุทธิ จํานวน 852 ล้านบาท นอกจากนี ้ กลุม่ กิจการได้นาํ เงินสดไปใช้
ในการชําระดอกเบีย้ จํานวน 318 ล้านบาทและชําระค่าภาษี เงินได้จาํ นวน 100 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2562 กลุ่มกิ จการมีกระแสเงินสดใช้ไปในการดําเนินงาน จํานวน 229 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากธุรกิ จ
อสังหาริมทรัพย์ลดลงจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรง และพึง่ พิงรายได้เพียงโครงการเดียว รวมทัง้ มีตน้ ทุนทางการเงินที่เพิ่มขึน้
โดยกลุ่มกิ จการมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากกิ จกรรมดําเนินงานมาจากเงินสดสุทธิ จาํ นวน 290 ล้านบาท ซึ่งมาจากการ
ประกอบการของกลุ่มกิจการ ได้แก่ เงินรับสุทธิจากธุรกิจโรงแรม และเงินรับสุทธิที่มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น
เงินจอง เงินมัดจํารับค่างวด และเงินโอนกรรมสิทธิ์จากผูซ้ ือ้ ห้องชุดของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ภายหลังชําระหนีส้ ถาบัน
การเงินค่าก่อสร้างสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี ้ กลุ่มกิจการได้นาํ เงินสดไปใช้ในการชําระดอกเบีย้ จํานวน
478 ล้านบาทและชําระค่าภาษี เงินได้จาํ นวน 41 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2563 กลุม่ กิจการมีกระแสเงินสดใช้ไปในการดําเนินงาน จํานวน 946 ล้านบาท เนื่องจากผลของการแพร่ระบาด
ของCOVID-19 ทําให้แหล่งที่มาของเงินทุนจากกิจกรรมดําเนินงานของกลุม่ กิจการ ได้แก่ เงินรับจากธุรกิจโรงแรม และเงิน
รับมาจากธุรกิจพัฒนอสังหาริมทรัพย์ เช่น เงินจอง เงินมัดจํารับค่างวด และเงินโอนกรรมสิทธิ์จากผูซ้ ือ้ ห้องชุดของโครงการ
อสังหาริม ทรัพ ย์ ลดลงอย่างมาก นอกจากนี ้ กลุ่ม กิ จ การได้น าํ เงิ นทุนไปใช้ในกิ จกรรมดําเนิ น งาน ได้แก่ การชําระหนี ้
ค่าก่อสร้างสําหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ และชําระหนีเ้ จ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น สุทธิ ใช้ไปจํานวน 358 ล้านบาท
ใช้ในการชําระดอกเบีย้ จํานวน 577 ล้านบาทและชําระภาษี เงินได้สทุ ธิจากการรับคืนภาษี เงินได้ จํานวน 11 ล้านบาท
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ในระหว่างงวดเก้าเดือนแรกของปี 2564 กลุม่ กิจการมีกระแสเงินสดใช้ไปในการดําเนินงาน จํานวน 731 ล้านบาท เนื่องจาก
แหล่งที่มาของเงินทุนจากกิจกรรมดําเนินงานของกลุม่ กิจการ ได้แก่ เงินรับจากธุรกิจโรงแรม และเงินรับมาจากธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ เช่น เงินจอง เงินมัดจํารับค่างวด และเงินโอนกรรมสิทธิ์จากผูซ้ ือ้ ห้องชุดของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ลดลง
อย่างมาก นอกจากนี ้ กลุม่ กิจการได้นาํ เงินทุนไปใช้ในกิจกรรมดําเนินงาน ได้แก่ การชําระหนีค้ ่าก่อสร้างสําหรับโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ และชําระหนีเ้ จ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น สุทธิใช้ไปจํานวน 313 ล้านบาท ใช้ในการชําระดอกเบีย้ จํานวน
399 ล้านบาทและจ่ายค่าภาษี เงินได้สทุ ธิ จํานวน 19 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ในระหว่างปี 2561 กลุ่มกิ จการได้นาํ เงินทุนไปใช้ในกิจกรรมลงทุนโดยจ่ายเงินเพื่อซือ้ บริษัทย่อยจํานวน 3,506 ล้านบาท
จ่ายซือ้ อุปกรณ์ตกแต่งและเครื่องใช้ในการดําเนินงาน รวมทัง้ การก่อสร้างและปรับปรุ งอาคารของโรงแรม จํานวน 694
ล้านบาท จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่การร่วมค้าจํานวน 315 ล้านบาท จ่ายเงินเพื่ อเงินลงทุน ในการร่วมค้าจํานวน 126
ล้านบาทและจ่ายเงินเพื่อซือ้ เงินลงทุนระยะสัน้ จํานวน 30 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รบั ชําระคืนเงินให้กยู้ ืมระยะสัน้
จากการร่วมค้าจํานวน 441 ล้านบาท รับคืนเงินมัดจําการซือ้ หุน้ สามัญในบริษัทอื่นจํานวน 144 ล้านบาท ดอกเบีย้ รับจํานวน
29 ล้านบาท และเงินปั นผลรับ จํานวน 8 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2562 กลุม่ กิจการได้นาํ เงินทุนไปใช้ในกิจกรรมลงทุน โดยฝากธนาคารเพื่อใช้เป็ นหลักทรัพย์คาํ้ ประกันเพิ่มขึน้
จํานวน 807 ล้านบาท จ่ายซือ้ เงินลงทุนระยะสัน้ จํานวน 60 ล้านบาท เพิ่มทุนในการร่วมค้าจํานวน 42 ล้านบาท จ่ายซือ้
อุปกรณ์ตกแต่งและเครือ่ งใช้ในการดําเนินงาน รวมทัง้ การก่อสร้างและปรับปรุงโรงแรมและพืน้ ทีใ่ ห้เช่าจํานวน 381 ล้านบาท
และให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจํานวน 80 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี กลุม่ กิจการได้รบั ดอกเบีย้ รับ
และเงินปั นผลรับ จํานวน 44 ล้านบาท และ 11 ล้านบาทตามลําดับ
ในระหว่างปี 2563 กลุ่มกิ จการได้รบั เงินสดสุทธิ จากกิ จกรรมลงทุน โดยได้รบั คืนเงินฝากธนาคารเพื่ อใช้เป็ นหลักทรัพ ย์
คํา้ ประกันจํานวน 797 ล้านบาท เงินฝากประจําธนาคารลดลงจํานวน 520 ล้านบาท จากดอกเบีย้ รับ จํานวน 49 ล้านบาท
และเงินปั นผลรับจํานวน 11 ล้านบาท ในขณะเดียวกันได้ให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจํานวน 128 ล้านบาท
จ่ายซือ้ อุปกรณ์ตกแต่งและเครือ่ งใช้ในการดําเนินงาน รวมทัง้ การก่อสร้างและปรับปรุงโรงแรมและพืน้ ที่ให้เช่าจํานวน จํานวน
65 ล้านบาท และจ่ายค่าหุน้ ลงทุนในการร่วมค้าจํานวน 59 ล้านบาท
ในระหว่างงวดเก้าเดือนแรกของปี 2564 กลุม่ กิจการได้นาํ เงินทุนไปใช้ในกิจกรรมลงทุน โดยให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จํานวน 512 ล้านบาท จ่ายซือ้ อุปกรณ์ตกแต่งและเครื่องใช้ในการดําเนินงาน รวมทัง้ การก่อสร้างและปรับปรุงโรงแรมจํานวน
จํานวน 85 ล้านบาทและเพิ่มทุนในการร่วมค้าจํานวน 32 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในระหว่างงวด กลุม่ กิจการได้รบั ดอกเบีย้
รับและเงินปั นผลรับ จํานวน 44 ล้านบาท และ 11 ล้านบาทตามลําดับ
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในระหว่างปี 2561 แหล่งที่มาของเงินทุนจากกิ จกรรมจัดหาเงินมาจากการออกหุน้ กูข้ องบริษัทฯจํานวน 2,768 ล้านบาท
เงินรับจากการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินจํานวน 2,365 ล้านบาท เงินรับจากการออกตั๋วแลกเงินจํานวน 1,404 ล้านบาท
และเงินรับจากการออกหุน้ สามัญจํานวน 611 ล้านบาท และได้นาํ เงินทุนไปใช้ในกิจกรรมจัดหาเงินโดยชําระคืนหนีเ้ งินกูย้ ืม
จากสถาบันการเงินตามสัญ ญาจํานวน 2,031 ล้านบาท ชําระคืนตั๋วแลกเงินจํานวน 1,320 ล้านบาท และชําระคืนหุน้ กู้
ที่ครบกําหนดจํานวน 450 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2562 แหล่งที่มาของเงินทุนจากกิ จกรรมจัดหาเงินมาจากการออกหุน้ กูข้ องบริษัทฯจํานวน 2,892 ล้านบาท
การออกตั๋วแลกเงิน จํานวน 937 ล้านบาท การกูย้ ืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํานวน 320 ล้านบาท และได้นาํ เงินทุน
ไปใช้ในกิจกรรมจัดหาเงินโดยได้ชาํ ระคืนหุน้ กูท้ ี่ครบกําหนด จํานวน 1,280 ล้านบาท ชําระคืนตั๋วแลกเงินจํานวน 1,150
ล้านบาท ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จํานวน 417 ล้านบาทและจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท
จํานวน 90 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2563 แหล่งที่มาของเงินทุนจากกิ จกรรมจัดหาเงินมาจากการออกหุน้ กูข้ องบริษัทฯจํานวน 1,232 ล้านบาท
เงิน รับจากการกู้ยืมเงิ นจากสถาบัน การเงินจํานวน 890 ล้านบาท เงินรับ จากการออกตั๋วแลกเงิน จํานวน 148 ล้านบาท
และได้นาํ เงินทุนไปใช้ในกิจกรรมจัดหาเงินโดยชําระคืนหุน้ กูท้ ี่ครบกําหนดจํานวน 1,644 ล้านบาท ชําระคืนหนีเ้ งินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินตามสัญญาจํานวน 297 ล้านบาท ชําระคืนตั๋วแลกเงินจํานวน 300 ล้านบาท ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จํานวน 110 ล้านบาท และชําระหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า จํานวน 98 ล้านบาท
ในระหว่างงวดเก้าเดือนแรกของปี 2564 แหล่งที่มาของเงินทุนจากกิจกรรมจัดหาเงินมาจากการเงินรับจากการขายสินทรัพย์
ให้ก องทรัส ต์โดยมี ภ าระผูก พัน ในการซื อ้ คื น ของบริษั ท ย่อ ย จํานวน 4,236 ล้า นบาท การออกตั๋วแลกเงิ น จํานวน 990
ล้านบาท การออกหุน้ กูจ้ าํ นวน 598 ล้านบาท เงินรับจากการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินจํานวน 899 ล้านบาท เงินสดรับ
จากการขายหุน้ ในบริษัทย่อยจํานวน 48 ล้านบาท และได้นาํ เงินทุนไปใช้ในกิจกรรมจัดหาเงินโดยชําระคืนหุน้ กูท้ ี่ครบกําหนด
จํานวน 1,600 ล้านบาท ชําระคืนหนีเ้ งินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินตามสัญญาจํานวน 986 ล้านบาท ชําระหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า
จํานวน 106 ล้านบาท ชําระคืนหนีส้ ินจากภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาการเช่าทรัพย์สินที่มีขอ้ ตกลงในการซือ้ คืน จํานวน
13 ล้านบาท และจ่ายเงินประกันการเช่า จํานวน 259 ล้านบาท
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(.............................................................................) โทรศัพท ….................................................

แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล
ส่ วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบียนจัดตัง*
คํารั บรองสถานะ

[]

1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คล ซึงจัดตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

[]

1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิตบิ คุ คล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
 นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

U.S. Person / Non-U.S.
Entity

ในกรณีทีจดั ตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-9 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิตบิ คุ คล หรื อสาขาของนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนทีสอง
นอกเหนือจากนั นการให้ คาํ รับรองถือว่าเสร็ จสิ น)
ส่ วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

[]

2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรื อ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี 
_________________________

PFFI, RDCFFI

[]

2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินทีไม่เข้ าร่ วม FATCA

NPFFI

[]

2.3 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้ แนบ W-8BEN-E ซึง แสดงสถานะ
ดังกล่าวไว้ แล้ ว

CDCFFI

[]

2.4 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์นั น

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริ ษัทซึง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง ปรากฏอยู่ในสําเนางบการเงินทีได้ แนบมากับเอกสารคําขอชุดนี 
[]

2.5 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ทีจะซื อขาย หรื อ โอนย้ ายนี 
และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ าในลักษณะเดียวกับบริ ษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรื อ ธนาคารพาณิชย์

[]

2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non-Profit Organization
(NPO)

หน้ า 1 ของ 2

แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล (ต่ อ)

[]

คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ ไม่ เกินกึ$ง
หนึ$งในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ต่อไปนี  และ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มต่อไปนี 
กลุม่ ที 1 เงินปั นผลและดอกเบี ย
กลุม่ ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิp
กลุม่ ที 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
• รายได้ จากการขายสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที 1 และ กลุม่ ที 2
• รายได้ จากสัญญาซื อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
• รายได้ จากอัตราแลกเปลียน
• รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
• รายได้ ทีได้ จากเงินสํารองหากเป็ นบริษัทประกัน
• เงินได้ จากสัญญาบํานาญ
• เงินได้ จากสัญญาประกัน

[]

2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน หรื อ นิตบิ คุ คลใดๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น และมี เงินได้ เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปี ล่าสุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ข้ างต้ น หรื อ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดเกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มข้ างต้ นดังทีได้ กล่าวไปแล้ ว
พร้ อมกันนี  ข้ าพเจ้ าได้ ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี 
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ หรื อ
[ ] ข้ าพเจ้ ามีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา (U.S. Tax
Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี 
ชื$อ

[]

ที$อยู่

2.9 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิตบิ คุ คลสถานะใดๆ ตามทีระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others
หน้ า 2 ของ 2

สําหรับลูกค้ า

ใบนําฝากพิเศษ Bill Payment Pay-in Slip สําหรับชําระค่ าจองซือหุ้น "GRAND"
สาขาผู้รับฝาก/ Branch ........................................วันที/ Date....................
ชือผู้จองซือ

ชือบัญชี : บัญชีจองซือหุ้น บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ ตี
A/C Name : Subscription A/C for Grande Asset Hotels And Property Public Company Limited
บมจ. ธนาคารกรุ งไทย
Comp Code : 22888

……………………………………………………………………….

Subscriber Name

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Ref.1) …………………………………………………….
Registration Number(Ref.1)
เลขทีบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง/(Ref.2) .....................................
ใบต่างด้ าว/ ทะเบียนนิติบคุ คล
ID Card/ Passport / Alien Card / Company Registration No. (Ref.2)

เงินสด (Cash)

เลขทีเช็ค (Cheque No.)

ธนาคาร Bank / สาขา Branch

จํานวนเงิน / Amount

สําหรับเจ้ าหน้ าทีธนาคาร

เช็ค (Cheque)
จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร (บาท) Amount in Words (Baht)

ผู้รับเงิน / ผู้รับมอบอํานาจ

กรุณานําเอกสารฉบับนีไปชําระเงินได้ ทีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัวประเทศ โดยไม่มีคา่ ธรรมเนียมการชําระเงิน
Please bring along this document and make a payment at all Krung Thai Bank Branches with no charges
หมายเหตุ : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Ref.1) เป็ นตัวเลข 10 หลักเท่านัน โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซือหุ้นทีแนบมาพร้ อมหนังสือแจ้ งสิทธิการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน
Remark : Registration Number (Ref.1), Comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum.
ชือผู้นําฝาก (Deposit by) ..............................................................................................
โทรศัพท์ (Tel) ……………………………………………………

สําหรับธนาคาร

ใบนําฝากพิเศษ Bill Payment Pay-in Slip สําหรับชําระค่ าจองซือหุ้น "GRAND"
สาขาผู้รับฝาก/ Branch ........................................วันที/ Date....................
ชือผู้จองซือ

ชือบัญชี : บัญชีจองซือหุ้น บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ ตี
A/C Name : Subscription A/C for Grande Asset Hotels And Property Public Company Limited
บมจ. ธนาคารกรุ งไทย
Comp Code : 22888

……………………………………………………………………….

Subscriber Name

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Ref.1) …………………………………………………….
Registration Number(Ref.1)
เลขทีบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง/(Ref.2) .....................................
ใบต่างด้ าว/ ทะเบียนนิติบคุ คล
ID Card/ Passport / Alien Card / Company Registration No. (Ref.2)

เงินสด (Cash)

เลขทีเช็ค (Cheque No.)

ธนาคาร Bank / สาขา Branch

จํานวนเงิน / Amount

สําหรับเจ้ าหน้ าทีธนาคาร

เช็ค (Cheque)
จํานวนเงินเป็ นตัวอักษร (บาท) Amount in Words (Baht)

ผู้รับเงิน / ผู้รับมอบอํานาจ

กรุณานําเอกสารฉบับนีไปชําระเงินได้ ทีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัวประเทศ โดยไม่มีคา่ ธรรมเนียมการชําระเงิน
Please bring along this document and make a payment at all Krung Thai Bank Branches with no charges
หมายเหตุ : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Ref.1) เป็ นตัวเลข 10 หลักเท่านัน โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซือหุ้นทีแนบมาพร้ อมหนังสือแจ้ งสิทธิการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน
Remark : Registration Number (Ref.1), Comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum.
ชือผู้นําฝาก (Deposit by) ..............................................................................................
โทรศัพท์ (Tel) ……………………………………………………

