
 ใบจองซ้ือเลขท่ี / Subscription No.  
ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน) 

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

การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้ผู้ถอืหุ้นเดิมจาํนวน 602,654,994 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.56 บาท ในอตัราส่วนการจองซ้ือ 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม ่
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  

 

วนัทีย่ ืน่จองซือ้ / Submission Date     
เรยีน คณะกรรมการ บรษิทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส ์แอนด์ พรอพเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน) 

To The Board of Directors of Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นติบิุคคล)                                                        ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ณ วนักาํหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้เพือ่สทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ  
เมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 2564 และมสีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจํานวน                                             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. 

ขา้พเจา้ขอจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด์ พรอพเพอรต์ี ้จํากดั (มหาชน) ดงันี้ 
I hereby subscribe for ordinary shares of Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited as follows: 

จํานวนหุน้ทีจ่องซือ้ 
No. of shares subscribed 

จํานวนเงนิทีช่าํระ 
Amount (Baht) 

          จองซือ้ตามสทิธทิัง้จํานวน  /  Subscription for full entitlement   

           จองซือ้ตํ่ากวา่สทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร  /  Subscription for lower than entitlement   

           จองซือ้เกนิกวา่สทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร (เฉพาะสว่นเพิม่)  /  Subscription for more than the entitlement   

                                                                                                                                                               รวม / Total   

พรอ้มนี้ ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่วทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นกรงุเทพมหานครเทา่นัน้โดย/ I herewith submit for payment of the ordinary shares that could be cashed in Bangkok only: by  
 Bill Payment         เชค็ (ลงวนัทีไ่มเ่กนิ 19 มกราคม 2565) / Cheque (Date not later than 19 January 2022)      แคชเชยีรเ์ชค็ / Cashier Cheque        ดร๊าฟท ์/ Draft                 

     เงนิโอน (ผา่นเคาน์เตอรธ์นาคารเทา่นัน้) / Money Transfer (via Bank’s Counter only)  
โอนเขา้บญัช ี“บญัชจีองซือ้หุน้ บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส ์แอนด์ พรอพเพอรต์ี้” ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) สาขาเอก็เชน ทาวเวอร ์(สีแ่ยกอโศก) บญัชกีระแสรายวนัเลขที ่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 
(ในกรณทีีส่ง่คา่จองซือ้หุน้สามญัดงักลา่ว โดยชาํระเป็นเชค็ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์จะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากสาํนักหกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัทาํการ และเชค็ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็  

หรอืดร๊าฟทด์งักลา่วจะตอ้งลงวนัทีใ่นระหวา่งวนัที ่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)  

เลขทีเ่ชค็ / Cheque No.   วนัที ่/ Date            ธนาคาร / Bank             สาขา / Branch                      
โดยสัง่จ่าย “บญัชจีองซือ้หุน้ บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส ์แอนด์ พรอพเพอรต์ี้ จํากดั (มหาชน)”/ payable to “Subscription A/C for Grande Asset Hotels And Property Public Company Limited” 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว ขา้พเจา้ตกลงใหด้ําเนนิการดงัต่อไปนี้ (ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุเลอืกขอ้ใดขอ้หนึง่) / 

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)  นําหุ้นเข้าบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยข์องตนเอง  :  ใหอ้อกใบหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพือ่ผูฝ้าก” และดําเนนิการใหบ้รษิทัหลกัทรพัย์ 
    สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่  (ระบุชือ่ใดชือ่หนึง่ตามรายละเอยีดทีป่รากฏดา้นหลงัใบจองซือ้หุน้นี้)     
  นําหุน้สามญัเขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพือ่บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ บญัชเีลขที ่   

  (ชือ่บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ตอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัชือ่ผูจ้องซือ้หุน้เทา่นัน้ มฉิะนัน้ จะดําเนนิการนําหุน้เขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่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)  นําหุ้นเข้าบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์  :  ใหอ้อกใบหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุน้เขา้ฝากกบับรษิทั ศนูย์รบั

ฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600 เพือ่ขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหุน้ในภายหลงั ผูจ้องซือ้จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมตามทีบ่รษิทั ศูนย์รบัฝาก
หลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั กาํหนด) 

  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)      รบัเป็นใบหุ้น : ใหอ้อกใบหุน้สามญัทีไ่ด้รบัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของขา้พเจา้ และจดัสง่ใบหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรใหข้า้พเจา้ตามชือ่และทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นทะเบยีนผูถ้อืหุน้ทางไปรษณยี์ลงทะเบยีน โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมาย
ใหบ้รษิทัดําเนินการใดๆ เพือ่จดัทาํและสง่มอบใบหุน้ใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัทาํการนบัจากวนัปิดการจองซือ้ และขา้พเจา้รบัทราบวา่ ขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ลา่ชา้หลงัจากทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย           

รบัหลกัทรพัย์ของบรษิทัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนใหท้าํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 
  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. 

ในกรณทีีข่า้พเจา้ไม่ได้รบัการจดัสรรหุน้สามญัทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธ ิหรอืได้รบัการจดัสรรไม่ครบถ้วนตามจํานวนทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธ ิขา้พเจา้ตกลงรบัเงนิคนืผ่านระบบการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร โดยขา้พเจ้าไดแ้นบ
สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากธนาคารหน้าแรกพร้อมรบัรองสําเนาถูกต้องมาพร้อมกนันี้ / 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: 
บญัชธีนาคาร/ Bank account .................................................................................... เลขทีบ่ญัช/ี Account No. .............................................................................. สาขา/ Branch ......................................................... 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะรบัหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวนดงักล่าว หรอืในจํานวนทีบ่รษิทัจดัสรรให ้และจะไม่ยกเลกิการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนนี้ รวมทัง้ยนิยอมรบัคนืเงนิในกรณีทีบ่รษิทัปฏเิสธการจองซื้อ และหาก

ขา้พเจ้าไม่ส่งใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ด้กรอกรายละเอยีดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อทีถู่กต้องเรยีบรอ้ยพรอ้มเชค็/ แคชเชยีรเ์ชค็/ ดร๊าฟท์/ ใบโอนเงนิ/ Bill Payment มาถงึบรษิทัภายในระยะเวลาการจองซื้อ
หรอืหากเชค็/ แคชเชยีรเ์ชค็/ ดร๊าฟท ์ทีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไมผ่่านการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืว่าขา้พเจ้าสละสทิธิก์ารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว นอกจากนี้ ขา้พเจา้ยนิยอมผูกพนัตนเองตามเงือ่นไขขอ้กําหนดและขอ้ความใดๆ   

ในหนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ รวมทัง้ในหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้บงัคบัของบรษิทัทีม่อียู่แลว้ขณะนี้ และ/หรอืซึง่จะแกไ้ขเพิม่เตมิต่อไปในภายหน้าดว้ย 
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     ผูจ้องซือ้หุน้สามญั / Subscriber 
 ( ) 

ในฐานะผูแ้ทนโดยชอบธรรม/ผูร้บัมอบอํานาจ/ผูม้อีํานาจลงนามแทนของ / In the capacity as legal representative attorney or authorized signature of  
การลงทุนในหลกัทรพัยมี์ความเส่ียงและก่อนตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรพัยค์วรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / 

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 

 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ผูจ้องซ้ือโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) / SUBSCRIPTION RECEIPT (Subscriber please also fills in this portion)  เลขท่ี/No.  

บรษิทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส ์แอนด์ พรอพเพอรต์ี ้จํากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชือ่ตามใบจอง)   

Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited received money from (Name of subscriber) 
เพือ่จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส ์แอนด์ พรอพเพอรต์ี ้จํากดั (มหาชน) / For a subscription of ordinary shares of Grande Asset Hotels and Property Public Company Limited 

จํานวน/ Amount of  หุน้ / shares ในราคาหุน้ละ 0.56 Baht/ at Baht 0.56 per share รวมเป็นเงนิ / Totalling amount of  บาท / Baht  
โดย / by    Bill Payment       เงนิโอน / Money Transfer  เชค็ / Cheque   แคชเชยีรเ์ชค็ / Cashier Cheque        ดร๊าฟท ์/ Draft 

เลขทีเ่ชค็/ แคชเชยีรเ์ชค็/ ดร๊าฟท/์ Cheque/ Cashier Cheque/ Draft No. วนัที ่/ Dated ธนาคาร / Bank สาขา / Branch  
 ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” / Issue the share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors”       

เลขทีส่มาชกิฝากเลขที ่/ participant No. เลขทีบ่ญัชซีือ้ขายหุน้/Trading Account No.              
 ออกใบหุ้นในนาม “บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยเขา้บัญชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่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. 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ / Issue a share certificate in the name of Subscriber 

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอํานาจ / Authorized Officer       
(     ) 

 วนัที ่       

หมายเหตุ  : หากผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ทีใ่หไ้ว ้ โปรดจดัทาํหนงัสอืแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบยีนต่างหาก และจดัสง่ไปทีฝ่่ายดําเนนิการสว่นกลาง บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั    
เพือ่ผูฝ้าก อาคารตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 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. 



 

BROKER

ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบริษทั ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จาํกดั  032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบีเอสที จาํกดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทรี�  กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน) 034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั  038 บริษทัหลกัทรัพย ์บียอนด ์จาํกดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD Beyond Securities Public Company Limited

005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บริษทัหลกัทรัพย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จาํกดั 

Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั 052 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จาํกดั  200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จาํกดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.

013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์  จาํกดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015 บริษทัหลกัทรัพย ์คิงส์ฟอร์ด จาํกดั (มหาชน) 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน)

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั     229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิตี�  จาํกดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จาํกดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั  (มหาชน)     247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จาํกดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน)   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB-BROKER

ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบริษทั ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิตี�คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 245 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) TMBThanachart Bank Public Company Limited

257 บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร์ จาํกดั  

 SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.  

CUSTODIAN

ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบริษทั ผูฝ้ากเลขที� ชื�อบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

301 ธนาคารซิตี�แบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMBThanachart Bank Public Company Limited

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮแ้บงกิ�งคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (เพื�อตราสารหนี�)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดี�ยน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TSFC  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ ้แบงกิ�ง คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 336 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited

305 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMBThanachart Bank Public Company Limited

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพื�อรับฝากทรัพยสิ์น)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื�อคา้ตราสารหนี�)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320 ธนาคารดอยซ์แบงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื�อรับฝากทรัพยสิ์น 328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

350 บริษทัหลกัทรัพย ์สยามเวลธ์ จาํกดั 425 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพื�อลูกคา้)

SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)



เรือ่ง 

  

subject:  

แจง้เตอืนการใชส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (XR) 

บรษิทั แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ ี ้จ ากดั(มหาชน) (GRAND)   

Notification of the subscription for Right offering (XR) of GRAND 

      ตามทีท่า่นไดฝ้ากหลักทรัพยดั์งกลา่วขา้งตน้ไวก้ับ บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) บรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ให ้
ทา่นทราบวา่ 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บรษิทั แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ ี ้จ ากดั
(มหาชน) 
 GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

  GRAND 

 วนัขึน้เครือ่งหมายเพือ่รับสทิธปิระโยชน ์(X-Date)   XR     28/12/2021 

 วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Bookclosing Date)    30/12/2021 

 อัตราสว่น (ratio)    
              หุน้สามัญเดมิ (Old) : หุน้สามัญใหม ่(New)  

  6:1 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    0.56   

 ก าหนดวันจองซือ้ระหวา่งวนัที ่(Subscription Period)     17/01/2022 - 21/01/2022 

 ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ ทา่นมหีุน้ฝากไวกั้บบรษัิทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุน้ (shares)  

 ถา้ทา่นมอบหมายใหบ้รษัิทฯ น าสง่เอกสารการจองซือ้ฯ เพือ่ใช ้

สทิธ ิ
 ในการจองซือ้ฯ ทา่นตอ้งน าสง่เอกสารดังตอ่ไปนี้ใหบ้รษัิทฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซือ้ฯ  
(Registration Form) 

2. ใบรับรองการใชส้ทิธกิารจองซือ้ฯ 
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 

3. เช็คช าระการจองซือ้ หรอืใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามทีร่ะบุ
ในใบจองฯ  
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิตอ่ภายในวนัที ่(contact within) 
 
          17/01/2022  
 
 
**เพิม่เตมิ (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชพีแนบส าเนาทะเบยีนบา้น  

 

 



 ใบนําฝากพิเศษ Bill Payment Pay-in Slip สาํหรับชาํระค่าจองซื �อหุ้น "GRAND"
สาขาผู้ รับฝาก/ Branch ........................................วนัที�/ Date....................

ชื!อบัญชี : บัญชีจองซื �อหุ้น บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี � ชื�อผู้จองซื !อ ……………………………………………………………………….

A/C Name : Subscription A/C for Grande Asset Hotels And Property Public Company Limited Subscriber Name

บมจ. ธนาคารกรุงไทย เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น (Ref.1) …………………………………………………….

Comp Code :  22888 Registration Number(Ref.1) 

 เลขที�บตัรประชาชน /  หนงัสือเดินทาง/(Ref.2) .....................................

 ใบต่างด้าว/ ทะเบียนนิติบคุคล 

ID Card/ Passport / Alien Card / Company Registration No. (Ref.2) 

กรุณานําเอกสารฉบบันี !ไปชําระเงินได้ที�ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ทกุสาขาทั�วประเทศ โดยไม่มีคา่ธรรมเนียมการชําระเงิน

Please bring along this document and make a payment at all Krung Thai Bank Branches with no charges

หมายเหต ุ: เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Ref.1) เป็นตวัเลข 10 หลกัเทา่นั !น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซื !อหุ้นที�แนบมาพร้อมหนงัสอืแจ้งสทิธิการจองซื !อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ

Remark : Registration Number (Ref.1), Comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum. 

ชื�อผู้ นําฝาก (Deposit by) ..............................................................................................โทรศพัท์ (Tel) ……………………………………………………

จํานวนเงินเป็นตวัอกัษร (บาท) Amount in Words (Baht)

สําหรับธนาคาร

  � เงินสด (Cash)

  � เช็ค (Cheque)

เลขที�เช็ค (Cheque No.) ธนาคาร Bank / สาขา Branch จํานวนเงิน / Amount สาํหรับเจ้าหน้าที�ธนาคาร

ผู้ รับเงิน / ผู้ รับมอบอํานาจ

สําหรับลกูค้า

 ใบนําฝากพิเศษ Bill Payment Pay-in Slip สาํหรับชาํระค่าจองซื �อหุ้น "GRAND"
สาขาผู้ รับฝาก/ Branch ........................................วนัที�/ Date....................

ชื!อบัญชี : บัญชีจองซื �อหุ้น บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี � ชื�อผู้จองซื !อ ……………………………………………………………………….

A/C Name : Subscription A/C for Grande Asset Hotels And Property Public Company Limited Subscriber Name

บมจ. ธนาคารกรุงไทย เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น (Ref.1) …………………………………………………….

Comp Code :  22888 Registration Number(Ref.1) 

 เลขที�บตัรประชาชน /  หนงัสือเดินทาง/(Ref.2) .....................................

 ใบต่างด้าว/ ทะเบียนนิติบคุคล 

ID Card/ Passport / Alien Card / Company Registration No. (Ref.2) 

กรุณานําเอกสารฉบบันี !ไปชําระเงินได้ที�ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ทกุสาขาทั�วประเทศ โดยไม่มีคา่ธรรมเนียมการชําระเงิน

Please bring along this document and make a payment at all Krung Thai Bank Branches with no charges

หมายเหต ุ: เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Ref.1) เป็นตวัเลข 10 หลกัเทา่นั !น โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซื !อหุ้นที�แนบมาพร้อมหนงัสอืแจ้งสทิธิการจองซื !อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ

Remark : Registration Number (Ref.1), Comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum. 

ชื�อผู้ นําฝาก (Deposit by) ..............................................................................................โทรศพัท์ (Tel) ……………………………………………………

  � เช็ค (Cheque)

ผู้ รับเงิน / ผู้ รับมอบอํานาจจํานวนเงินเป็นตวัอกัษร (บาท) Amount in Words (Baht)

สําหรับธนาคาร

  � เงินสด (Cash) เลขที�เช็ค (Cheque No.) ธนาคาร Bank / สาขา Branch จํานวนเงิน / Amount สาํหรับเจ้าหน้าที�ธนาคาร



 

 วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2564 

เรือ่ง แจง้สทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษัิท แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 
เรยีน  ทา่นผูถื้อหุน้  
 บรษัิท แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 
สิง่ท่ีสง่มาดว้ย 1.  หนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 
 2.  ใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ  
 3. แบบฟอรม์ใบชาํระเงินผา่นระบบ Bill Payment 
 4.  ใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 
 5. เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท่ี้ประสงคจ์ะนาํหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบรษัิท          

ผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เทา่นัน้ 

 ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ของบริษัท แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี ้

จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2564 ไดม้ีมติใหเ้ปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ียงัมิไดน้าํ

ออกจาํหนา่ยจาํนวน 1,384,070,035 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.- บาทดงันี ้

 1. ใหบ้รษัิทนาํหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 602,654,994 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1.- บาท ออกจัดสรรและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Right 

Offering) ในอตัราส่วน 6 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการคาํนวณ ใหปั้ดทิง้) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 

0.56 บาท (โดยมีสว่นลดจากมลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.44 บาท)  

 2. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นสามัญไม่ครบตามจํานวนท่ีได้รับการจัดสรรตามข้อ 1. ข้างต้น           

หรือมีหุน้คงเหลือไม่ว่ากรณีใด ๆ ใหจ้ัดสรรและเสนอขายหุน้ท่ีเหลือดังกล่าวให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีไดจ้องซือ้      

และชาํระเงินคา่หุน้สามญัท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิของตนมาพรอ้มกบัการจองซือ้และชาํระเงินคา่หุน้สามญัตามสทิธิในขอ้ 1. 

ในราคาเสนอขายท่ีเท่ากัน โดยมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทน

บริษัทเป็นผูพิ้จารณาจัดสรรและเสนอขายหุน้ท่ีเหลือดังกล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซือ้และชาํระเงินค่าหุน้สามัญ           

ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิของตนตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงันี ้

 (ก) ในกรณีจาํนวนหุน้สามัญท่ีผู้ถือหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนมีจาํนวนมากกว่าจาํนวน     

หุน้สามญัสว่นท่ีเหลอื ใหจ้ดัสรรหุน้สามญัสว่นท่ีเหลือดงักลา่วในระหวา่งผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซือ้และชาํระเงินคา่หุน้สามญั

ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิของตนตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมจนกวา่จะหมด หรอืไมส่ามารถจดัสรรไดเ้น่ืองจากเป็นเศษหุน้ 

 (ข) ในกรณีจาํนวนหุน้สามัญท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนมีจาํนวนนอ้ยกว่าจาํนวน          

หุน้สามญัสว่นท่ีเหลอื ใหจ้ดัสรรหุน้สามญัสว่นท่ีเหลือดงักลา่วในระหวา่งผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซือ้และชาํระเงินคา่หุน้สามญั

ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนทกุรายตามสดัสว่นการถือหุน้เดิม จนกวา่จะไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญั

ดงักลา่วอีกตอ่ไป 

 ทั้งนี ้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญส่วนท่ีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ได้รบัการจัดสรรเพ่ิมเติมโดยไม่มี

ดอกเบีย้ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีปิดรบัการจองซือ้หุน้ 
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 นอกจากนี ้การจดัสรรหุน้สามญัตาม (ก) และ (ข) ขา้งตน้ไมว่า่กรณีใด จะตอ้งไมท่าํใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซือ้

เกินกวา่สทิธิของตนถือครองหุน้ของบรษัิทในลกัษณะท่ีเขา้ขา่ยตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษัิท (Tender Offer) 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัย์

เพ่ือครอบงาํกิจการ หรอืในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคนตา่งดา้วตามท่ีระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท 

 ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทข้างต้น คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมาย 

จากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทไดร้บัมอบหมายให ้        

มีอ ํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เช่น            

(1) การกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพ่ือสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีจดัสรรและเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท (2) การกาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีจองซือ้และชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุน (3) การกาํหนด

ขอ้กาํหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ (4) การเขา้เจรจา ทาํความ

ตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ และ (5) ลงนาม

ในเอกสารคาํขออนญุาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

รวมถึงการติดต่อและการยื่นคาํขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํ       

หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมีอาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใด            

อนัจาํเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายและ/หรอืระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งตอ่ไป 

 ซึง่ตอ่มา ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ท่ี 6/2564 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 2 ธันวาคม 2564 ไดม้ีมติกาํหนด

วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพ่ือสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท

ตามสดัสว่นจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ในวนัท่ี 29 ธันวาคม 2564 และกาํหนดวนัจองซือ้และชาํระเงินค่าหุน้สามญั

เพ่ิมทนุในระหวา่งวนัท่ี 17-21 มกราคม 2565 (รวม 5 วนัทาํการ) 

 บริษัทจึงเรียนมาเพ่ือแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นใบรบัรองสิทธิ        

การจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ ซึง่ผูถื้อหุน้มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุเกินสิทธิของตนได ้และในกรณีท่ีหุน้สามญัเพ่ิมทนุ

คงเหลือจากการจัดสรรอนัเน่ืองมาจากผูถื้อหุน้เดิมสละสิทธิและ/หรือใชส้ิทธิจองซือ้ไม่เต็มตามสดัส่วนของตน บริษัท          

จะนาํหุน้สามญัเพ่ิมทุนในส่วนท่ีเหลือจากการจองซือ้หุน้ตามสิทธิมาจัดสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีไดแ้สดงเจตจาํนงขอจองซือ้         

หุ้นเกินสิทธิตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ได้กําหนดไว้ ทั้งนี ้บริษัทได้กําหนดข้อกําหนด เง่ือนไข            

และรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. วันกาํหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2564 

2. กาํหนดการจองซือ้และรับชาํระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 วนัท่ี 17 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 21 มกราคม 2565 (รวม 5 วนัทาํการ) ในระหวา่งเวลา 9.00 น. - 15.30 น.  
(พกัเท่ียงเวลา 12.00 น. – 13.00 น.) 
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3. สถานที่รับจองซือ้และรับชาํระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 ผูถื้อหุน้สามารถติดตอ่จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุและชาํระคา่หุน้เพ่ิมทนุไดท่ี้สาํนกังานใหญ่ของบรษัิท คือ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บรษัิท แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 

 หอ้งเลขท่ี 3203-4 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์ชัน้ 32  
 388 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 โทรศพัท ์ 0 2204 9900 
 โทรสาร 0 2204 9999  

โดยบริษัทจะไม่รับจองซื ้อทางโทรสาร หรือผ่านสาขาของบริษัท รวมทั้งไม่รับจองซื ้อผ่านระบบ Digital 

Subscription System (DSS) 

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 หุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวน 602,654,994 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.- บาท จดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

ของบริษัทตามสดัสว่นจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายถืออยู ่(Right Offering) ในอตัราสว่น 6 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม ่

(ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการคาํนวณ ใหปั้ดทิง้) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.56 บาท (โดยมีสว่นลดจากมลูค่าหุน้          

ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.44 บาท)  

 ในกรณีมีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้หุน้สามญัไมค่รบตามจาํนวนท่ีไดร้บัการจดัสรรขา้งตน้ หรอืมีหุน้คงเหลือไม่วา่กรณี

ใด ๆ ใหจ้ดัสรรและเสนอขายหุน้ท่ีเหลอืดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทท่ีไดจ้องซือ้และชาํระเงินคา่หุน้สามญั

ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิของตนมาพรอ้มกบัการจองซือ้และชาํระเงินคา่หุน้สามญัตามสทิธิในราคาหุน้ละ 0.56 บาท 

โดยมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบรหิารของบรษัิท หรอืกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบรษัิทเป็นผูพิ้จารณา

จดัสรรและเสนอขายหุน้ท่ีเหลอืดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซือ้และชาํระเงินค่าหุน้สามญัท่ีจองซือ้เกินกว่า

สทิธิของตนตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงันี ้

(ก) ในกรณีจาํนวนหุน้สามญัท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนมีจาํนวนมากกว่าจาํนวนหุน้สามัญ 

ส่วนท่ีเหลือ ใหจ้ัดสรรหุ้นสามัญส่วนท่ีเหลือดังกล่าวในระหว่างผูถื้อหุน้เดิมท่ีได้จองซือ้และชาํระเงิน        

ค่าหุน้สามัญท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถ

จดัสรรไดเ้น่ืองจากเป็นเศษหุน้ 

 (ข) ในกรณีจาํนวนหุน้สามญัท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนมีจาํนวนนอ้ยกว่าจาํนวนหุน้สามัญ 

ส่วนท่ีเหลือ ใหจ้ัดสรรหุน้สามัญส่วนท่ีเหลือดังกล่าวในระหว่างผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซือ้และชาํระเงิน       

คา่หุน้สามญัท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนทกุรายตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมจนกวา่จะไมม่ีผูถื้อหุน้รายใด

ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัดงักลา่วอีกตอ่ไป 

ทัง้นี ้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัสว่นท่ีผูถื้อหุน้เดิมไม่ไดร้บัการจดัสรรเพ่ิมเติมโดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน 
14 วนันบัแตว่นัท่ีปิดรบัการจองซือ้หุน้ 

นอกจากนี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุตาม (ก) และ (ข) ขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซือ้

เกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุน้ของบริษัทในลกัษณะท่ีเขา้ข่ายตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษัิท 

(Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
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ในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ หรือในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคนต่างดา้ว

ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท            

5. การสละสิทธ์ิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 ผูถื้อหุน้ท่ีมิไดใ้ชส้ทิธิจองซือ้ หรอืมิไดใ้ชส้ทิธิภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด หรอืมิไดช้าํระเงินภายในเวลาท่ีกาํหนดไว้

หรอืเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟทไ์มส่ามารถเรยีกเก็บเงินไดต้ามเวลาท่ีกาํหนด บรษัิทจะถือวา่ ผูถื้อหุน้ไดส้ละสทิธ์ิ

การจองซือ้หุน้ครัง้นี ้

6. เอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 6.1 ใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีกรอกขอ้มลูและลงลายมือช่ือเรยีบรอ้ยแลว้อยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 

6.2 ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีออกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จาํกดัในฐานะนายทะเบียนของบรษัิท และไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืนี ้

 6.3 เอกสารประกอบการแสดงตน 

  ก) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาบตัรพนกังาน

รฐัวิสาหกิจ ท่ียงัไมห่มดอายุ หรือสาํเนาทะเบียนบา้นหนา้แรกและหนา้ท่ีระบเุลขประจาํตวั

ประชาชนพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง (ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึง่ทาํใหช่ื้อ/ช่ือสกุล

ไม่ตรงกับช่ือผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2564 หรือ                 

ในใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน ใหแ้นบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ 

เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจง้เปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นตน้) 

  ข) บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งดา้ว 

   สาํเนาใบตา่งดา้ว หรอืหนงัสอืเดินทางท่ียงัไมห่มดอาย ุพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

  ค) นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

 (1) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีกระทรวงพาณิ ชย์ออกให้ไม่ เกิน 6 เดือน                    

ก่อนวนัจองซือ้ ซึ่งผูม้ีอาํนาจลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งพรอ้มประทบัตราสาํคญั              

ของบรษัิท (ถา้มี) และ 

   (2) สาํเนาเอกสารตามขอ้ 6.3 ก) หรอื ข) แลว้แตก่รณีของผูม้ีอาํนาจลงนามท่ีไดร้บัรอง

    สาํเนาถกูตอ้งในเอกสารตามขอ้ 6.3 ค) (1) 

  ง) นิติบคุคลสญัชาติตา่งดา้ว 

   (1) สาํเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ้ พรอ้มลงนาม

    รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราสาํคญั

    ของบรษัิท (ถา้มี) และ 

 (2) สาํเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอาํนาจลงนามท่ีได้รบัรองสาํเนาเอกสารตามข้อ     

6.3 ง) (1) ท่ียงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  
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 ทัง้นี ้เอกสารทัง้หมดตามขอ้ 6.3 ง) (1) และ (2) ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือช่ือโดยเจา้หนา้ท่ี

โนตารพีบัลคิ (Notary Public) และรบัรองโดยสถานกงสลุไทย 

 6.4 เงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ ผูถื้อหุน้สามารถเลอืกวิธีใดวิธีหนึง่เพ่ือชาํระคา่จองซือ้หุน้ดงันี ้

1)  ชาํระเป็นเงินสด หรือเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) โดยใชแ้บบฟอรม์ใบชาํระเงินผา่นระบบ Bill Payment ท่ีแนบมานี ้และแนบ

สาํเนาใบชาํระเงินท่ีผา่นระบบ Bill Payment เรยีบรอ้ยแลว้เป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ 

2)  ชาํระเป็นเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท  ์ขีดคร่อมสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้น บมจ.        

แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี”้ 

3)  ชาํระด้วยเงินโอน หรือเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท์ ฝากเขา้บัญชีในนาม “บัญชี    

จองซื้อหุ้น บมจ.แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี้” ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเอ็กเชน ทาวเวอร์ (สี่แยกอโศก) บัญ ชีกระแสรายวันเลขท่ี                      

081-6-004188 และแนบสาํเนาใบนาํฝากเงินเขา้บญัชีเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้  

 6.5 สาํเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (หน้าท่ีมีช่ือและเลขท่ีบัญชี) ในกรณีจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน             

เกินจากสทิธิท่ีไดร้บัการจดัสรร 

 6.6 เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท่ี้ประสงคจ์ะนาํหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบริษัท          

ผู้ออกหลักทรพัย์ (Issuer Account) เท่านั้น และแบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA 

(FATCA STATUS) สาํหรบัผูท่ี้ประสงคใ์หน้าํหุน้สามญัท่ีไดร้บัการจัดสรรฝากเขา้ในบัญชีของบริษัท             

ผูอ้อกหลักทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการออกใบหุ้นให้แก ่         

ผูจ้องซือ้แทน 

7. ขั้นตอนการจองซือ้และการชาํระเงนิค่าจองซือ้ 

 ผูจ้องซือ้เลอืกวิธีชาํระเงินเพียงวิธีเดียวดงันี ้

7.1  กรณีชาํระผา่นระบบ Bill Payment  

ผูจ้องซือ้สามารถชําระเงินค่าจองซือ้เป็นเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค ผ่านระบบ Bill Payment           

ของธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) โดยใชแ้บบฟอรม์ใบชาํระเงินผ่านระบบ Bill Payment ท่ีแนบ          

มานี ้โดยกรอกขอ้มลูช่ือ-นามสกลุ ผูจ้องซือ้ใหค้รบถว้นพรอ้มระบขุอ้มลูดงันี ้ 

(1)  ระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามท่ีปรากฏในใบรบัรองสิทธิ        

การจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีแนบมาพรอ้มกบัหนงัสอืนี)้ และ  

(2)  รหัสอา้งอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประจาํตัวประชาชน 13 หลกั หรือเลขท่ีหนังสือเดินทางของ     

ผูจ้องซือ้    

โดยผูจ้องซือ้สามารถชาํระเงินค่าจองซือ้หุน้เพ่ิมทุนผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)           

ไดท้กุสาขาดงันี ้ 

- กรณีชาํระดว้ยเงินสด สามารถนาํฝากผ่าน Bill Payment ไดต้ัง้แต่วนัท่ี 17 มกราคม 2565 ถึง 

วนัท่ี 21 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. 
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-       กรณีชําระด้วยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค ต้องลงวันท่ีไม่เกินวันท่ี 19 มกราคม 2565 เท่านั้น         

โดยสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซือ้หุน้ บมจ. แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี”้ 

และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสาํนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทาํการถัดไป          

และนาํฝากผา่น Bill Payment ไดต้ัง้แตว่นัท่ี 17 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 19 มกราคม 2565 

7.2 กรณีชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์(งดรบัเช็คต่างจงัหวดั และงดรบัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค  

หรอืดรา๊ฟท ์เพ่ือชาํระเงินคา่จองซือ้ทางไปรษณีย)์  

(1) ติดต่อฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษัทท่ีรบัจองซือ้ โดยชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือ 

ดร๊าฟทท่ี์ขีดคร่อมสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้น บมจ. แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์

พรอพเพอรต์ี้” ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น     

โดยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัท่ีเดียวกบัท่ีจองซือ้แต่ไม่เกินวันที่ 19 

มกราคม 2565 

(2) กรุณาระบช่ืุอ นามสกุล หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้และเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ท่ีระบไุว้

ในใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของผูจ้องซือ้หุน้ไวด้า้นหลงัเช็ค หรอืแคชเชียรเ์ช็ค 

หรอืดรา๊ฟท ์

(3) กาํหนดวนัและเวลารบัจองซือ้ กรณีชาํระดว้ยเช็ค หรอืแคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟท ์ 

 วนัท่ี 17 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 19 มกราคม 2565 ระหวา่งเวลา 9.00 น. - 15.30 น. 

 7.3 กรณีชาํระดว้ยเงินโอน (งดรับจองซือ้ด้วยเงนิสด)  

  (1) โอนเงินเพ่ือบญัชีจองซือ้หุน้ ไดท่ี้ 

   ธนาคาร  ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

   สาขา  เอ็กเชน ทาวเวอร ์(สีแ่ยกอโศก) 

 ช่ือบญัชี บญัชีจองซือ้หุน้ บมจ. แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี ้

   ประเภทบญัชี บญัชีกระแสรายวนั 

   เลขท่ีบญัชี 081-6-004188 

 (2) กรุณาระบช่ืุอ นามสกลุ หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้และเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ท่ีระบุ

ไวใ้นใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของผูจ้องซือ้หุน้ ไวบ้นใบเขา้เงิน/โอนเงินท่ีได้

ชาํระเงินคา่จองซือ้ 

(3) กรณีชาํระเงินโอนเป็นเงินสด สามารถนาํฝากไดต้ัง้แต่วนัท่ี 17 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 21 

มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. 

(4) กรณีชาํระเงินโอนดว้ยเช็ค หรอืแคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟท ์ตอ้งลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 19 มกราคม 

2565 เทา่นัน้ และตอ้งสามารถเรยีกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัทาํ

การถดัไป และนาํฝากไดต้ัง้แตว่นัท่ี 17 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 19 มกราคม 2565 

 

8. เงือ่นไขการจองซือ้ 

 8.1 ในกรณีขอ้ 7.2(1) เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทจะลงช่ือผูร้บัจองเพ่ือออกหลกัฐานการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

(สว่นทา้ยใบจองซือ้) เพ่ือเป็นหลกัฐานใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ โดยผลแห่งการจองซือ้

จะสมบรูณเ์มื่อบรษัิทสามารถเรยีกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟทไ์ดเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
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 8.2 ผูถื้อหุน้ท่ีไดจ้องซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุและชาํระเงินคา่จองซือ้แลว้ จะไมม่ีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ 

 8.3 หากผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้หุน้ดังกล่าวภายในระยะเวลา                

ท่ีบริษัทไดก้าํหนดไว ้หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามท่ีมิใช่

ความผิดของบริษัท ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนภายในกาํหนดระยะเวลาการจองซือ้และการชาํระเงิน 

คา่หุน้ตามท่ีกาํหนด หรือผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุกรอกขอ้มลูในใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ

ไมค่รบถว้นหรอืไมช่ดัเจน หรอืนาํสง่เอกสารท่ีใชป้ระกอบการจองซือ้ไมค่รบถว้น บรษัิทมีสทิธิท่ีจะถือวา่

ผูถื้อหุน้สละสทิธ์ิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว โดยบรษัิทขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทนุดงักลา่วใหก้บัผูถื้อหุน้รายอ่ืนท่ีจองซือ้เกินสทิธิตอ่ไป 

 8.4 ในกรณีหากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินสิทธิ และ/หรือหากการสละสิทธ์ิหรือการใช้สิทธิ    

จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุไม่ครบของผูถื้อหุน้สญัชาติไทย จะทาํใหส้ดัสว่นการถือหุน้สามญัของผูถื้อหุน้

ตา่งดา้วเกินกวา่จาํนวนรอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท บริษัทขอสงวนสทิธิ

ไม่จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ต่างดา้ว โดยผูถื้อหุน้ตา่งดา้วดงักลา่วอาจไมไ่ดร้บัการจดัสรร

หรอืไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุเพียงบางสว่นตามสดัสว่นการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ตา่งดา้วท่ีเหลอือยู ่

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลือจากกรณีการจดัสรรดงักลา่ว

ตอ่ไป 

 8.5 ในกรณีหากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินสิทธิ จะทาํใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตน  

ถือครองหุน้ของบริษัทในลกัษณะท่ีเขา้ข่ายตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัท (Tender 

Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ บรษัิทขอสงวนสทิธิไมจ่ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ดงักล่าว โดยผูถื้อหุน้ดงักล่าวอาจไม่ไดร้บัการจัดสรรหรือไดร้บัการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุน

เพียงบางสว่นตามสดัสว่นการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีไม่เขา้ข่ายตอ้งทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของ

บริษัท (Tender Offer) อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจาก

การจดัสรรดงักลา่วตอ่ไป 

 8. 6 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชาํระเงินค่าจองซือ้หุน้ เง่ือนไขการจองซือ้หุน้

หรือขอ้มลูใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุตามความเหมาะสมในกรณีท่ีเกิดปัญหา

อปุสรรค หรือขอ้จาํกัดในการดาํเนินงาน ทัง้นี ้เพ่ือใหเ้กิดประโยชนต์่อการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน             

ของบรษัิท 

 8.7 ในกรณีผู้ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนประสงค์จะนาํส่งเอกสารประกอบการจองซือ้ตามขอ้ 6.            

ทางไปรษณีย ์(บรษัิทขอสงวนสิทธิในการงดรบัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์เพ่ือชาํระเงินค่าจองซือ้

ทางไปรษณีย)์ เอกสารประกอบการจองซือ้ดงักลา่วตอ้งมาถึงบรษัิทไม่เกินวันที่ 20 มกราคม 2565    

หากบริษัทไม่ไดร้บัเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนภายในวนัดังกล่าว บริษัทจะถือว่า              

ผูถื้อหุน้รายนัน้สละสิทธ์ิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ และบรษัิทขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทนุดงักลา่วใหก้บัผูถื้อหุน้รายอ่ืนท่ีจองซือ้เกินสทิธิตอ่ไป 
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  โดยติดตอ่/จดัสง่ไดท่ี้ ฝ่ายบญัชีและการเงิน (จองซือ้หุน้เพ่ิมทนุ) 

      บรษัิท แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน)  

     หอ้งเลขท่ี 3203-4 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์ชัน้ 32  
     388 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศพัท ์ 0 2204 9900 
  โทรสาร 0 2204 9999 

9. วิธีการคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 บรษัิทจะคืนเงินตามจาํนวนหุน้ท่ีไมไ่ดร้บัการจดัสรรโดยไมม่ีดอกเบีย้ เป็นเงินโอนเขา้บญัชีของผูถื้อหุน้ตามท่ีระบุ

ไวใ้นใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน โดยบริษัทจะดาํเนินการโอนเงินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายใน 14 วนั นบัจาก 

วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุน้ (ภายในวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ ์2565)  

10. วิธีการรับในหุ้น 

 10.1 ใหอ้อกใบหุน้สามญัท่ีไดร้บัการจดัสรรโดยโอนเขา้บญัชีบรษัิทหลกัทรพัยท่ี์ผูจ้องซือ้ระบไุวใ้นใบจองซือ้ หรอื 

 10.2 ใหอ้อกใบหุน้สามญัท่ีไดร้บัการจดัสรรไวใ้นช่ือ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด” 

และนาํหุน้เขา้ฝากไวก้ับบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด โดยเขา้บญัชีของบริษัท    

ผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 หรอื 

 10.3 ใหอ้อกใบหุ้นสามัญตามจาํนวนท่ีไดร้บัจัดสรร และจัดส่งใบหุ้นตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในบัญชีรายช่ือ                 

ผู้ถือหุ้น ณ วันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนในวันท่ี 29 ธันวาคม 2564            

ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั 

11. ข้อมูลสาํคัญอื่นๆ 

 11.1 ช่ือผูจ้องซือ้และช่ือเจา้ของบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ะตอ้งเป็นช่ือเดียวกนั หากเป็นเลขท่ีบญัชีซือ้ขาย

หลกัทรพัยข์องบุคคลอ่ืน จะไม่สามารถนาํหุน้เขา้บัญชีได ้ในกรณีดงักล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการ       

สง่มอบหุน้โดยออกใบหุน้ในนามของผูถื้อหุน้ ซึ่งบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด          

จะส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตามช่ือท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นบญัชีรายช่ือ          

ผูถื้อหุน้ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุในวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2564ภายใน 

15 วนัทาํการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ซึ่งอาจทาํใหผู้ถื้อหุน้ไม่สามารถขายหุน้ท่ีจองซือ้ 

ไดท้นัในวนัทาํการแรกของการซือ้ขายของหุน้ท่ีจองซือ้ 

 11.2  โปรดระบุรหสัโบรกเกอรท่ี์ประสงคจ์ะนาํหุน้เขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเองใหถู้กตอ้ง หากระบ ุ

ไมถ่กูตอ้ง จะทาํใหไ้มส่ามารถโอนหุน้เขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท่ี์ตอ้งการได ้ซึง่บรษัิทจะไมร่บัผิดชอบ

ตอ่ความลา่ชา้ในการติดตามหุน้คืนหรืออาจสญูหาย ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กรอกรายละเอียดไม่ครบถว้น 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นโดยออกใบหุ้นในนามของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัท ศูนย์รับฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดัจะสง่มอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตามช่ือ

ท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นบัญชีรายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุน          

ในวนัท่ี 29 ธันวาคม 2564 ภายใน 15 วนัทาํการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ซึ่งอาจทาํให ้      

ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถขายหุน้ท่ีจองซือ้ไดท้นัในวนัทาํการแรกของการซือ้ขายของหุน้ท่ีจองซือ้ 
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 11.3 หากจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ระบไุวใ้นใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ ไม่ตรงกบัจาํนวนเงินท่ีบรษัิทไดร้บัชาํระ

บรษัิทขอสงวนสทิธิท่ีจะถือตามจาํนวนเงินท่ีไดร้บัชาํระจากการจองซือ้เป็นหลกั 

 ทั้งนี ้หากมีข้อสอบถามใดเก่ียวกับการจองซือ้และชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท กรุณาติดต่อ                     

คณุวณิชยา ประเสรฐิ หรอืคณุญาณิศา กิตติอาภรณพ์ล หมายเลขโทรศพัท ์02-204-9900 ตอ่ 9925 และ 9941 

จึงเรยีนมาเพ่ือทราบ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บรษัิท แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 
 

                                                                 
 (นายวิทวสั วิภากลุ) 
 กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
 ธุรกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละโรงแรม 
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หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุ 

ส่วนที ่1 

ข้อมูลการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุ 

1. วัน เดือน ปี และคร้ังที่ของการประชุมผู้ถอืหุ้นของบริษัทที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายถืออยูไ่ดร้บัการอนมุตัิ

จากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทประจาํปี 2564 เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2564  

2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจําปี 2564 ของบริษัท แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด์ พรอพเพอรต์ี ้จาํกัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2564 ได้อนุมัติให้บริษัทนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ียังมิได้นําออกจําหน่ายจํานวน 

602,654,994 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.- บาท ออกจัดสรรและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วน

จาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) ในอตัราสว่น 6 หุน้เดิมตอ่ 1 หุน้ใหม่ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการ

คาํนวณใหปั้ดทิง้) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.56 บาท (โดยมีสว่นลดจากมลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.44 บาท)  

และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 2 ธันวาคม 2564 ไดม้ีมติใหก้าํหนดวนักาํหนด

รายช่ือผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุน (Record Date) ในวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 และกําหนด           

วนัจองซือ้และชาํระเงินคา่หุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วในระหวา่งวนัท่ี 17-21 มกราคม 2565 (รวม 5 วนัทาํการ) ตัง้แตเ่วลา 

9.00 น. - 15.30 น. ซึง่มีรายละเอียดการจดัสรรดงันี ้

 ประเภทของหุน้เพ่ิมทนุ  : หุน้สามญัใหม ่

 ทนุจดทะเบียน   : 5,000,000,000 บาท มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท แบง่เป็น 

 ( ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2564) - หุน้สามญั จาํนวน 5,000,000,000 หุน้ 

  - หุน้บรุมิสทิธิ จาํนวน - หุน้ 

 ทนุเรยีกชาํระแลว้ ณ ปัจจบุนั : 3,615,929,965 บาท มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท แบง่เป็น 

 - หุน้สามญั จาํนวน 3,615,929,965 หุน้ 

 - หุน้บรุมิสทิธิ จาํนวน - หุน้ 

 ทนุชาํระแลว้ภายหลงัการเพ่ิมทนุ : 4,218,584,959 บาท มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท แบง่เป็น 

 (หากมีการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ - หุน้สามญั จาํนวน 4,218,584,959 หุน้ 

 ครบทัง้จาํนวน) - หุน้บรุมิสทิธิ จาํนวน - หุน้ 

 วิธีการจดัสรร : จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบรษัิทตามสดัสว่นจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้

แต่ละรายถืออยู่  (Right Offering) ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญ เดิม           

ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการคาํนวณ ให้ปัดทิง้)  

โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายช่ือปรากฎ ณ วันกําหนดรายช่ือ            

ผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุในวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2564 
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 อย่างไรก็ตาม ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษัทสามารถจองซือ้หุน้สามัญ

เพ่ิมทนุเกินสทิธิของตนได ้โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งจองซือ้และชาํระเงินคา่หุน้

ท่ีตนจองซื ้อเกินกว่าสิทธิของตนพร้อมกับการจองซื ้อหุ้นเพ่ิมทุน                 

ตามสทิธิ  

 จาํนวนหุน้ท่ีจดัสรร   : 602,654,994 หุน้ 

 อตัราสว่นการจองซือ้  : 6 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

 (ในการคํานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายท่ีจะสามารถจองซือ้หุ้น          

เพ่ิมทนุดงักลา่ว หากมีเศษของหุน้สามญัจากการคาํนวณตามอตัราสว่น

การจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ของผูถื้อหุน้แต่ละราย บริษัท         

จะปัดเศษหุน้สามญัท่ีเหลอืทิง้ทัง้จาํนวน) 

 ราคาเสนอขายตอ่หุน้  : 0.56 บาท 

 ในกรณีมีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุไม่ครบตามจาํนวนท่ีไดร้บัการจดัสรรขา้งตน้ หรอืมีหุน้คงเหลือไม่ว่ากรณี 

ใด ๆ ใหจ้ดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัท่ีเหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทท่ีไดจ้องซือ้และชาํระเงินคา่หุน้สามญัท่ีจองซือ้

เกินกว่าสิทธิของตนมาพรอ้มกับการจองซือ้และชาํระเงินค่าหุน้สามัญตามสิทธิ ในราคาหุ้นละ 0.56 บาท โดยมอบอาํนาจ                

ใหค้ณะกรรมการบริหารของบรษัิทหรอืกรรมการผูม้ีอาํนาจของบรษัิทเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรและเสนอขายหุน้ท่ีเหลือดงักลา่วใหแ้ก่    

ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซือ้และชาํระเงินคา่หุน้สามญัท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิของตนตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงันี ้

 (ก) ในกรณีจํานวนหุ้นสามัญท่ีผู้ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนมีจํานวนมากกว่าจํานวนหุ้นสามัญ              

ส่วนท่ีเหลือ ใหจ้ัดสรรหุน้สามัญส่วนท่ีเหลือดงักล่าวในระหว่างผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซือ้และชาํระเงินค่าหุน้

สามัญท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้

เน่ืองจากเป็นเศษหุน้  

 (ข) ในกรณีจํานวนหุ้นสามัญท่ีผู้ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนมีจํานวนน้อยกว่าจํานวนหุ้นสามัญ               

ส่วนท่ีเหลือ ใหจ้ัดสรรหุน้สามัญส่วนท่ีเหลือดงักล่าวในระหว่างผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซือ้และชาํระเงินค่าหุน้

สามญัท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนทุกรายตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมจนกว่าจะไม่มีผูถื้อหุน้รายใดประสงค ์       

ท่ีจะจองซือ้หุน้สามญัดงักลา่วอีกตอ่ไป 

 ทัง้นี ้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัสว่นท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรเพ่ิมเติมโดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ี 

ปิดรบัการจองซือ้หุน้ 

 นอกจากนี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุตาม (ก) และ (ข) ขา้งตน้ไม่วา่กรณีใด จะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวา่

สิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะท่ีเข้าข่ายต้องทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer)             

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรพัย ์         

เพ่ือครอบงาํกิจการ หรอืในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคนตา่งดา้วตามท่ีระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท 
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3. วันกาํหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 บรษัิทกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2564 

4. กาํหนดวันจองซือ้และรับชาํระเงนิค่าหุ้นเพิ่มทุน 

ระหวา่งวนัท่ี 17-21 มกราคม 2565 (รวม 5 วนัทาํการ) ในระหวา่งเวลา 9.00 น. - 15.30 น.  ณ ท่ีทาํการของบรษัิทคือ  

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บรษัิท แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 

 หอ้งเลขท่ี 3203-4 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์ชัน้ 32  

 388 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศพัท ์ 0 2204 9900 

 โทรสาร 0 2204 9999  

5. วัตถุประสงคก์ารเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนและเงินสาํรองในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท บรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่มทนุ เพ่ือชาํระหนีเ้งินกูย้ืม

และ/หรือหุน้กู ้และเพ่ือรองรบัการลงทนุและการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยข์องบริษัทและบรษัิทย่อยท่ีมีทัง้โรงแรม 

วิลล่าเพ่ือขาย และอาคารชุดพักอาศยัเพ่ือขาย ซึ่งหากบริษัทไดร้บัเงินเพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

บริษัทคาดว่า จะใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิมประมาณรอ้ยละ 53 เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ และ/หรือ          

เงินสาํรองในการพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรพัยต์่าง ๆ ใหแ้ลว้เสร็จ และ/หรือใช้ในการลงทุนในบริษัท บริษัทย่อย          

และบรษัิทรว่มทนุ และสว่นท่ีเหลือประมาณรอ้ยละ 47 จะเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท บรษัิทยอ่ย 

และบริษัทรว่มทนุ และสาํรองสภาพคลอ่งในการชาํระหนีเ้งินกูย้ืมและ/หรือหุน้กูข้องบริษัท ซึ่งหากสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเน่ืองกับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท           

และบรษัิทในกลุม่ตอ่ไป บริษัทอาจมีความจาํเป็นตอ้งพิจารณาการใชเ้งินทนุในสว่นท่ีเพ่ิมตัง้แตไ่ตรมาสท่ี 1 ของปี 2565 

โดยบริษัทอาจปรับเปลี่ยนจํานวนเงินทุนท่ีใช้หรือช่วงเวลาท่ีจะใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิมให้เกิดความเหมาะสม                  

ต่อสถานการณ์และเป็นประโยชนต์่อบริษัท รวมทัง้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้บริษัท

เช่ือมั่นว่าจาํนวนเงินทุนท่ีจะไดร้บัจากการเพ่ิมทุนในครัง้นี ้จะช่วยเสริมสรา้งความมั่นคงทางดา้นการเงินใหแ้ก่บริษัท  

และเมื่อรวมกับสินทรพัยท่ี์บริษัทมีอยู่ ประกอบกับรายไดท่ี้หมุนเวียนจากการดาํเนินธุรกิจของบริษัท จะทาํใหบ้ริษัท

สามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละแผนการใชเ้งินท่ีกาํหนดไวไ้ด ้

6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

เพ่ือรกัษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเป็นเงินสาํรองในการบริหารงานในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาด  

ของโรคโควิด 19 และเพ่ือเป็นการขยายฐานเงินทนุของบรษัิท อนัจะช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกรง่และมั่นคงทางการเงิน

ของบรษัิท สง่ผลใหบ้รษัิทมีตน้ทนุการกูย้ืมเงินท่ีตํ่าลงในอนาคต ในขณะท่ีผูถื้อหุน้จะไดร้บัประโยชนจ์ากมลูคา่ของบรษัิท

ท่ีจะเพ่ิมมากขึน้ รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีสมํ่าเสมอ 
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7. นโยบายเงนิปันผลและสิทธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

 7.1 นโยบายเงินปันผล  

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล            

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกาํหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกว่าอตัราท่ีกาํหนดขา้งตน้ได ้หากบริษัท         

มีความจาํเป็นจะตอ้งนาํเงินกาํไรสทุธิจาํนวนดงักล่าวมาใชเ้พ่ือการก่อสรา้งโครงการในปัจจุบนัใหแ้ลว้เสร็จ 

หรอืเพ่ือขยายการดาํเนินงานของบรษัิทตอ่ไป 

 7.2 ผูท่ี้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครัง้นี ้จะมีสิทธิรบัเงินปันผลจากการดําเนินงานเมื่อได้รับการ               

จดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทแลว้ 

 7.3  อ่ืน ๆ  -ไมม่-ี 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จาํเป็นสาํหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท  

 บริษัทขอเสนอแนะใหผู้ถื้อหุ้นศึกษาขอ้มูลของบริษัทจากสารสนเทศของบริษัทท่ีไดแ้นบมาพรอ้มกับหนังสือฉบับนี ้     

และผูถื้อหุน้ควรปรกึษาท่ีปรกึษาทางการเงิน (ถา้มี) ก่อนการตดัสนิใจซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้
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ส่วนที ่2 

ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท 

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท 

 ช่ือ  บรษัิท แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 

 สถานท่ีตัง้ หอ้งเลขท่ี 3203-4 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์ชัน้ 32  

   388 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศพัท ์  0 2204 9900 

 โทรสาร  0 2204 9999  

 เวบ็ไซต ์  http://www.grandeasset.com 

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยสรุป 

บริษัท แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี ้จาํกัด (มหาชน) (GRAND) จัดตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2531 

ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียน 5,000,000,000 บาท และมีทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ 3,615,929,965 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 

3,615,929,965 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท บรษัิทประกอบธุรกิจหลกั 2 ประเภทคือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ธุรกิจโรงแรม 

 บริษัทมีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจเนน้การลงทนุในธุรกิจโรงแรมระดบั 4-5 ดาว โดยจะจดัจา้งบรษัิทผูบ้ริหาร

โรงแรมท่ีมีประสบการณแ์ละมีเครอืขา่ยทั่วโลกเขา้บรหิารงาน อาทิ กลุม่ Marriott International และกลุม่ Hyatt 

International Corporation เป็นตน้ ทัง้นี ้การลงทนุโรงแรมในกรุงเทพฯ บรษัิทจะเลอืกลงทนุในสถานท่ีท่ีสะดวก

ในการเดินทางและอยู่ในย่านธุรกิจ นอกจากนี ้ บริษัทยังมีนโยบายกระจายการลงทุนในธุรกิจโรงแรม                

ไปต่างจังหวดัท่ีเป็นสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียวชั้นนาํของประเทศ โดยจะเนน้กลุ่มลูกคา้ต่างประเทศและลูกค้า         

ในประเทศท่ีมีระดับรายได้ปานกลาง - สูง หรือทาํเลแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ในต่างจังหวัดท่ีมีศักยภาพ โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 

 2.1.1 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด ์สขุมุวิท (The Westin Grande Sukhumvit Hotel)  

ตัง้อยูป่ากซอยสขุมุวิท 19 ใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าอโศก และสถานีรถไฟฟา้ใตด้ินสขุมุวิท บรหิารจดัการ

โดยกลุ่ม Marriott International ซึ่งเป็นบริษัทบริหารโรงแรมชัน้นาํระดับ 5 ดาว มีประสบการณ ์ 

ดา้นการบรหิารโรงแรมและมีโรงแรมในเครอืจาํนวนกวา่ 5,500 แหง่ ในกวา่ 100 ประเทศทั่วโลก และ

ในปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในบริษัทผูบ้ริหารโรงแรมท่ีใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก โรงแรมเดอะ เวสทิน            

แกรนด ์สขุุมวิท เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว ขนาดอาคารสงู 25 ชัน้ มีจาํนวนหอ้งพกัทัง้สิน้ 362 หอ้ง 

พรอ้มสิ่งอาํนวยความสะดวกและบริการดา้นตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบับริการโรงแรมครบวงจร อาทิเช่น 

หอ้งแกรนดบ์อลรูม, หอ้งเอนกประสงคเ์พ่ือการประชมุและจดัเลีย้งสมัมนา, หอ้งอาหาร Seasonal Taste 

หอ้งอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ, ห้องอาหารญ่ีปุ่ น Kisso, ห้องอาหาร Zest Bar & Terrace, 

ศนูยบ์ริการทางธุรกิจ, วารีน่า สปา, เวสทิน เวิรค์เอา้ท ์ฟิตเนส สตูดิโอ สาํหรบัผูท่ี้รกัการออกกาํลงักาย 
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พรอ้มอปุกรณท์นัสมยัครบครนั นอกจากนี ้โรงแรมยงัใหบ้รกิารจดัเลีย้งนอกสถานท่ี และบรกิารซกัรีด

แก่องคก์รธุรกิจท่ีมีความตอ้งการ  

 2.1.2 โรงแรมเชอราตนั หวัหิน รสีอรท์ แอนด ์สปา (Sheraton Hua Hin Resort and Spa) 

โรงแรมระดับ 5 ดาว บริหารภายใต้แบรนด์ “Sheraton Hotels & Resorts” ของกลุ่ม Marriott 

International ตั้งอยู่บนชายหาดอันเงียบสงบของชะอาํ ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 200 กิโลเมตร            

การเดินทางสะดวกสบาย โดยใชเ้วลาในการเดินทางโดยรถยนตเ์พียงประมาณ 2 ชั่วโมงครึง่ อาคาร

โรงแรมมีลักษณะเป็นอาคารสูง 2 ชั้น เรียงรายรอบสระว่ายนํา้และลอ้มรอบดว้ยสวนเขียวชอุ่ม 

ให้บริการห้องพักรวมจํานวน 240 ห้อง พรอ้มสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการด้านต่าง ๆ               

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบับรกิารโรงแรมครบวงจร อาทิเช่น หอ้งประชมุสมัมนา ประกอบดว้ยหอ้งแกรนด ์บอลรูม 

และหอ้งประชุมเล็ก 2 หอ้ง พืน้ท่ีรวม 820 ตารางเมตร และหอ้งประชุมเดอะ แชนเดอเลียรท่ี์หรูหรา 

โอ่อ่า และสมบูรณ์แบบท่ีสุด พืน้ท่ี 892 ตารางเมตร, หอ้งอาหาร The Deck, หอ้งอาหาร InAzia, 

ห้องอาหาร Salas, ห้องอาหาร Luna Lanai หรือจัดเลีย้งแบบส่วนตัวในบรรยากาศสบาย ๆ              

ท่ี @Black นอกจากนี ้โรงแรมยงัใหบ้รกิารนวดเพ่ือการพกัผอ่นท่ี Shine Spa by Sheraton ฟิตเนสท่ี 

Sheraton Fitness Center สนามเทนนิส และ Star Club  

 2.1.3 โรงแรมเชอราตนั หวัหิน ปราณบรุ ีวิลลา่ (Sheraton Hua Hin Resort and Spa) 

โรงแรมระดับ 5 ดาว บริหารภายใต้แบรนด์ “Sheraton Hotels & Resorts” ของกลุ่ม Marriott 

International ประกอบดว้ยวิลลา่หรูพรอ้มสระวา่ยนํา้สว่นตวัจาํนวน 53 หลงั บนทาํเลท่ีตัง้ทา่มกลาง

วงลอ้มอนัเขียวชอุ่ม และเสียงประสานของแมกไมเ้ขตรอ้นนานาพนัธุ ์คลอสลบักบัเสียงคลื่นกระทบ

ฝ่ังของหาดปราณบุรี พรอ้มสิ่งอาํนวยความสะดวกและบริการดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับบริการ

โรงแรม 

 2.1.4 โรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั โฮเทลและทาวเวอรส์ (Royal Orchid Sheraton Hotel and Towers) 

โรงแรมระดบั 5 ดาว บริหารภายใตก้ลุ่ม Marriott International ตัง้อยู่รมิแม่นํา้เจา้พระยาบนถนน

เจริญกรุง 30 สามารถมองเห็นบรรยากาศแม่นํา้ในมุมกวา้งไดจ้ากทัง้ 726 หอ้ง พรอ้มการตอ้นรบั

อย่างไทย ดว้ยมาตรฐานการบริการระดบัโลกและสิ่งอาํนวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆ สาํหรบั

แขกผูเ้ขา้พกัทกุท่าน โดยโรงแรมตัง้อยู่ในศนูยก์ลางทางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทาง

ไดอ้ย่างสะดวกสบายอยู่ห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานตากสินเพียง 1.6 กิโลเมตร สิ่งอาํนวย

ความสะดวกของโรงแรมประกอบดว้ย สระวา่ยนํา้กลางแจง้ 2 แหง่ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยตน้ไมส้ีเขียวขจี 

ฟิตเนสเซ็นเตอร ์24 ชม. ท่ีหันหนา้สู่แม่นํา้เจา้พระยา หอ้งเซาวน์่า สนามเทนนิส และเรือบริการสู ่

ICON SIAM และรถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานตากสิน โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทลและ  

ทาวเวอรส์ ยงัเหมาะแก่การจดังานสมัมนาหรืองานแต่งงานดว้ยพืน้ท่ี 43,900 ตารางฟุตริมแม่นํา้

เจา้พระยาอนัแสนสวยงาม 
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 2.1.5 โรงแรมไฮแอท รเีจนซี ่กรุงเทพ สขุมุวิท (Hyatt Regency Bangkok, Sukhumvit) 

โรงแรมระดับ 5 ดาว บริหารภายใต้กลุ่ม Hyatt International Corporation ตัง้อยู่ริมถนนสุขุมวิท 

บริเวณปากซอยสขุุมวิท 13 ใกลก้ับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสนานา ขนาดอาคารสงู 31 ชัน้ มีหอ้งพัก

หลากหลายแบบจาํนวนรวมทัง้สิน้ 273 หอ้ง มีสิ่งอาํนวยความสะดวกครบครนัทัง้หอ้งอาหารไทย 

และนานาชาติ หอ้งประชมุจดัเลีย้งและหอ้งบอลรูม ฟิตเนสเซ็นเตอรท่ี์พรอ้มบรกิารตลอด 24 ชั่วโมง 

สระว่ายนํ้าและห้อง Regency Club Lounge ท่ีพรอ้มเปิดให้บริการนักท่องเท่ียวและนักธุรกิจ           

ท่ีเดินทางมากนักรุงเทพมหานคร 

 2.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 

บริษัทจะเลือกลงทุนในโครงการท่ีสามารถสรา้งผลตอบแทนไดใ้นระยะสัน้ และเนน้การลงทุนในย่านธุรกิจ          

หรือแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสูง สามารถเขา้ถึงเครือข่ายคมนาคมท่ีสะดวกหลากหลาย         

และมีสิ่งอาํนวยความสะดวกเพียบพรอ้มในบริเวณใกลเ้คียง โดยเนน้การเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ท่ีมีรายไดร้ะดับ  

ปานกลาง – สงู (ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ) ซึ่งตอ้งการท่ีพักอาศยัในย่านธุรกิจ หรือตอ้งการท่ีพกัผ่อน           

เป็นการสว่นตวัหรือไวพ้กัผอ่นตอนเกษียณอาย ุนอกจากนี ้การประกอบธุรกิจของบริษัทยงัคาํนึงถึงการบรกิาร

หลงัการขายเพ่ือสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ในระยะยาว ปัจจบุนับรษัิทมีโครงการอสงัหารมิทรพัยด์งันี ้

2.2.1 โครงการไฮด ์สขุมุวิท (Hyde Sukhumvit) 

โครงการคอนโดมิเนียมเพ่ืออยู่อาศยั สงู 40 ชัน้ ประกอบดว้ยหอ้งชุดแบบ 1 หอ้งนอน 2 หอ้งนอน         

3 หอ้งนอน จูเนียรเ์พน้ทเ์ฮา้ส ์และเพน้ทเ์ฮา้ส ์รวมจาํนวน 454 ยนิูต ขนาดพืน้ท่ีใชส้อยตัง้แต ่32.03 

ถึง 487.63 ตารางเมตร มลูค่าโครงการรวมกว่า 5,000 ลา้นบาท ตัง้อยู่บริเวณปากซอยสขุุมวิท 13 

ติดกบัโรงแรมไฮแอท รเีจนซี่ กรุงเทพฯ สขุมุวิท ปัจจบุนัโครงการปิดการขายเรยีบรอ้ยแลว้ 

2.2.2 โครงการไฮด ์สขุมุวิท 11 (Hyde Sukhumvit 11) 

โครงการไฮด ์สุขุมวิท 11 มูลค่าโครงการกว่า 4,000 ลา้นบาท ประกอบด้วยอาคารเพ่ือพักอาศัย 

พรอ้มสิ่งอาํนวยความสะดวก สงู 39 ชัน้ 1 อาคาร และอาคารจอดรถยนตพ์รอ้มพืน้ท่ีเพ่ือพกัอาศยั 

เพ่ือการพาณิชย ์และพืน้ท่ีเพ่ือการพกัผอ่นบรเิวณดาดฟา้สงู 9 ชัน้ 1 อาคาร โครงการนาํเสนอหอ้งชุด

หลากหลายแบบ แบ่งเป็นหอ้งชุดเพ่ือพกัอาศยัจาํนวน 476 ยูนิต ประกอบดว้ยหอ้งชุดแบบสตูดิโอ           

1 หอ้งนอน 2 หอ้งนอน 3 ห้องนอน ดูเพล็กซ ์ลอฟท์ ดูเพล็กซ์ เพ้นทเ์ฮ้าส ์และวิลล่า เพ้นทเ์ฮ้าส ์ 

ขนาดพืน้ท่ีใช้สอยตั้งแต่ประมาณ 27 ถึง 178 ตารางเมตร และหอ้งชุดเพ่ือการพาณิชย ์จาํนวน         

2 ยนิูต  และตัง้แต่มีการเปิดตวัโครงการไฮด ์สขุุมวิท 11 ในปลายไตรมาส 1 ปี 2558 จนถึงวนัท่ี 

30 กันยายน 2564 โครงการมียอดขายหอ้งชุดรวมทัง้สิน้ประมาณ 74% ของจาํนวนยนิูตทัง้หมด 

 2.2.3 โครงการหวัหิน บล ูลากนู รสีอรท์ (Hua Hin Blue Lagoon Resort)  

โครงการหัวหิน บลู ลากูน รีสอรท์แบ่งพืน้ท่ีการพัฒนาโครงการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ โครงการ       

บลูลากูน คอนโดมิเนียม (Blue Lagoon Condominium) และโครงการไอรแ์ลนด์ วิลล่า (Island 

Villas) ตัง้อยูต่ิดกบัโรงแรมเชอราตนั หวัหิน รสีอรท์ แอนด ์สปา โดยโครงการบลลูากนู คอนโดมิเนียม 

เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 3 ชั้น จํานวน 18 หลัง อาคารแต่ละหลังจะมีห้องชุดจํานวน 6 ยูนิต               
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รวมเป็นห้องชุดทัง้หมด 108 ยูนิต ปัจจุบันโครงการได้เสร็จสมบูรณ์พรอ้มเขา้พักอาศัยแลว้ และ                

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เหลอืเพียง 1 ยนิูตท่ีรอการขายและโอนกรรมสทิธ์ิในอนาคต สว่นโครงการ 

ไอรแ์ลนด ์วิลลา่ เป็นบา้นพกัอาศยับนเกาะแบบ 2 ชัน้ 3 หอ้งนอน จาํนวน 37 หลงั ปัจจบุนัปิดการ

ขายเรยีบรอ้ยแลว้ 

 2.2.4 โครงการเดอะ เทรนดี ้คอนโดมเินียม (The Trendy Condominium)  

โครงการเดอะ เทรนดี ้คอนโดมิเนียม เป็นโครงการคอนโดมิเนียมประเภทมิกซย์สูต ์ตัง้อยู่ในซอย

สขุุมวิท 13 เพียง 70 เมตรจากถนนสุขุมวิท โครงการดังกล่าวประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 

สาํนกังาน และช็อปป้ิงพลาซ่า ปัจจุบันก่อสรา้งเสร็จสมบูรณ์แลว้ และไดโ้อนกรรมสิทธ์ิทัง้ในส่วน

อาคารชุดพกัอาศยั สาํนกังาน และช็อปป้ิงพลาซ่าไปเกือบทัง้หมดแลว้ และ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 

2564 เหลอืเพียง 1 ยนิูตท่ีรอการขายและโอนกรรมสทิธ์ิในอนาคต 

2.2.5 โครงการไฮด ์เฮอรเิทจ ทองหลอ่ (Hyde Heritage Thonglor) 

โครงการไฮด ์เฮอริเทจ ทองหล่อ เป็นโครงการอาคารชุดพกัอาศยัระดบัหรูที่ผสานความคลาสสิก

และโมเดิรน์ไวอ้ย่างลงตวั ทัง้เพ่ืออยู่อาศยัและลงทุนอย่างมีศกัยภาพ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 4,514 

ลา้นบาท บนพืน้ที่ 2.5 ไร่ ริมถนนสขุุมวิท ระหว่างสถานีบีทีเอสทองหล่อและเอกมยั ห่างจาก

สถานีทองหล่อเพียง 350 เมตร และ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 โครงการมียอดจองหอ้งชุดรวม

ทัง้สิน้ประมาณ 39% ของจาํนวนยูนิตทัง้หมด  

โครงการไฮด ์เฮอริเทจ ทองหล่อ ไดผ้สานความร่วมมือกับบริษัท พร็อพเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค จาํกดั 

(มหาชน) และบริษัทชัน้นาํของญี่ปุ่ น “ซูมิโตโม ้ฟอเรสทรี” ที่ก่อตัง้มายาวนานกว่า 326 ปี และ

เป็นผูน้าํในธุรกิจป่าไมแ้ละธุรกิจรบัสรา้งบา้น พฒันาท่ีอยู่อาศยัในหลายประเทศ  

2.2.6 โครงการระยองวิลลา่และคอนโดมิเนียม (Rayong Villa & Condominium) 

โครงการระยองวิลล่าและคอนโดมิเนียมแบ่งพืน้ที่การพฒันาโครงการออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

โครงการวิลล่า (Villa) และโครงการคอนโดมิเนียม (Condominium) อยู่ติดกับโรงแรมไฮแอท              

รีเจนซี่ จังหวดัระยอง โดยโครงการวิลล่าตัง้อยู่บนพืน้ที่ 34 ไร่ มีลกัษณะเป็นอาคารชุดพกัอาศยั  

2 ชัน้ 2-4 หอ้งนอน พรอ้มสระว่ายนํา้ จาํนวน 61 หลงั คาดว่าจะเปิดตวัโครงการภายในไตรมาส 

1 ปี 2565 และในอนาคตโครงการมีแผนการสรา้งคอนโดมิเนียมไฮไรส ์ริมชายหาด บนพืน้ท่ี 5 ไร่ 

เพียบพรอ้มสิ่งอาํนวยความสะดวกครบครนั  

  

  



หนงัสือแจง้การจดัสรรและเอกสารการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ บรษัิท แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรตี์ ้จาํกดั (มหาชน) 
 หนา้ 9 ของ 33   

 2.3 ข้อมูลของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

 บรษัิทมีบรษัิทยอ่ยจาํนวน 4 บรษัิท และบรษัิทรว่มจาํนวน 3 บรษัิทดงันี ้

1) บริษัท ฮอนเนอร ์บิวซิเนส จาํกัด  

ประเภทกิจการ บรษัิทยอ่ย 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจรบับรหิารโรงแรมเชอราตนั หวัหิน รสีอรท์ แอนด ์สปา  

ทนุจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้  125 ลา้นบาท  

อตัราสว่นการถือหุน้ รอ้ยละ 100 

มลูคา่เงินลงทนุ 292 ลา้นบาท 

ความสมัพนัธล์กัษณะอ่ืน มีกรรมการของบรษัิทจาํนวน 5 คน เป็นกรรมการของบรษัิทยอ่ย 

2) บริษัท โอเวนเดล จาํกัด  

ประเภทกิจการ บรษัิทยอ่ย 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจโรงแรมเชอราตนั หวัหิน ปราณบรุ ีวิลลา่ 

ทนุจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้  280 ลา้นบาท  

อตัราสว่นการถือหุน้ รอ้ยละ 100 

มลูคา่เงินลงทนุ 215 ลา้นบาท 

ความสมัพนัธล์กัษณะอ่ืน มีกรรมการของบรษัิทจาํนวน 5 คน เป็นกรรมการของบรษัิทยอ่ย 

3) บริษัท อีวี แกรนด ์จาํกัด  

ประเภทกิจการ บรษัิทยอ่ย 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

ทนุจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้  250 ลา้นบาท  

อตัราสว่นการถือหุน้ รอ้ยละ 100 

มลูคา่เงินลงทนุ 250 ลา้นบาท 

ความสมัพนัธล์กัษณะอ่ืน มีกรรมการของบรษัิทจาํนวน 4 คน เป็นกรรมการของบรษัิทยอ่ย 

4) บริษัท โรงแรมรอยลัออคิด (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)  

ประเภทกิจการ บรษัิทยอ่ย 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจโรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั โฮเทลและทาวเวอรส์ 

ทนุจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้  937.50 ลา้นบาท  

อตัราสว่นการถือหุน้ รอ้ยละ 97.14 

มลูคา่เงินลงทนุ 3,491 ลา้นบาท 

ความสมัพนัธล์กัษณะอ่ืน มีกรรมการของบรษัิทจาํนวน 6 คน เป็นกรรมการของบรษัิทยอ่ย 
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5) บริษัท แกรนด ์สตาร ์จาํกัด  

ประเภทกิจการ บรษัิทรว่ม 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยโ์ครงการไฮด ์เฮอรเิทจ ทองหลอ่ 

ทนุจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้  1,200 ลา้นบาท  

อตัราสว่นการถือหุน้ รอ้ยละ 40 

มลูคา่เงินลงทนุ 480 ลา้นบาท 

ความสมัพนัธล์กัษณะอ่ืน มีกรรมการของบรษัิทจาํนวน 2 คน เป็นกรรมการของบรษัิทรว่ม 

6) บริษัท แกรนด ์ริเวอร ์ฟอรเ์รสท ์จาํกัด  

ประเภทกิจการ บรษัิทรว่ม 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

ทนุจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้  450 ลา้นบาท  

อตัราสว่นการถือหุน้ รอ้ยละ 42 

มลูคา่เงินลงทนุ 189 ลา้นบาท 

ความสมัพนัธล์กัษณะอ่ืน มีกรรมการของบรษัิทจาํนวน 2 คน เป็นกรรมการของบรษัิทรว่ม 

7) บริษัท แกรนด ์โกลบอล โกลฟส ์จาํกัด  

ประเภทกิจการ บรษัิทรว่ม 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลติและจดัจาํหนา่ยถงุมือยาง 

ทนุจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้  125 ลา้นบาท  

อตัราสว่นการถือหุน้ รอ้ยละ 50.50 

มลูคา่เงินลงทนุ 69 ลา้นบาท 

ความสมัพนัธล์กัษณะอ่ืน มีกรรมการของบรษัิทจาํนวน 2 คน เป็นกรรมการของบรษัิทรว่ม 

 2.4 ทรัพยส์ินของบริษัทและบริษัทยอ่ยทีส่าํคัญ 

  สนิทรพัยท่ี์สาํคญัของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีมลูคา่ตามบญัชีดงันี ้

ประเภททรัพยส์นิ 
มูลค่าตามบัญชี (พนับาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 1,611,235 1,560,492 

ท่ีดินรอการพฒันา 129,490 129,490 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2,173,427 1,973,249 

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 236,449 236,449 

สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ 549,850 29,433 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 7,659,381 3,647,058 
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 2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 2.5.1 ธุรกิจโรงแรม 

สถานการณ์ท่องเท่ียวประเทศไทยในปี 2564 ตัง้แต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนมีจาํนวน

นกัท่องเท่ียวต่างชาติสะสมจาํนวน 85,845 คน ลดลงจากจาํนวน 6.7 ลา้นคนในช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีท่ีผา่นมา คิดเป็นรอ้ยละ 98.7 สืบเน่ืองมาจากการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 สง่ผลกระทบ

ต่อการท่องเท่ียวของประเทศไทยและทั่วโลก ในส่วนของภาคการท่องเท่ียวทั่วโลกยังคงได้รับ

ผลกระทบอย่างหนกัจากการปิดกัน้พรมแดน ในสว่นของประเทศไทยเริม่ใชม้าตรการเพ่ือปอ้งกนัการ

แพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากต่างประเทศตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 ส่งผลให้ไม่มี

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาติดต่อกันเป็นเวลา 18 เดือน ตัง้แต่เดือนเมษายน 2563          

ถึง เดือนกนัยายน 2564 

อย่างไรก็ตาม ภาครฐัไดด้าํเนินมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมทางสงัคมและเศรษฐกิจภายในประเทศ

มากขึน้ รวมถึงออกมาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจการท่องเท่ียวภายในประเทศผ่านโครงการเท่ียวปันสขุ          

2 แพ็กแกจ ซึ่งประกอบไปดว้ย เราเท่ียวดว้ยกัน สาํหรบับุคคลทั่วไป ซึ่งไดเ้สียงตอบรบัค่อนขา้งดี  

และโครงการยงัตอ่เน่ืองมาจนถึงปลายปี 2564 

ทัง้นี ้ภาพรวมธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โรงแรมเกือบทุกแห่งประสบกับภาวะขาดทุนจากการ

ดาํเนินงาน เน่ืองจากจาํนวนนกัทอ่งเท่ียวลดลงเป็นจาํนวนมาก ซึง่ภายหลงัจากการท่ีสามารถควบคมุ

การระบาดของโรค COVID-19 ได้ ธุรกิจโรงแรมในประเทศทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ไดจ้ัด

กิจกรรมทางการตลาดเพ่ือกระตุน้การท่องเท่ียวภายในประเทศประกอบกับมาตรการของภาครฐั          

จะช่วยใหธุ้รกิจโรงแรมคอ่ยๆ ฟ้ืนตวัขึน้  

โรงแรมในเครือของบริษัทท่ีหัวหินและปราณบุรีได้รบัผลดีเน่ืองจากอยู่ใกล้กรุงเทพฯ รวมไปถึง

กิจกรรมจากบริษัทเพ่ือกระตุ้นยอดขาย โดยการออก Grande Asset Exclusive Cash Voucher  

เพ่ือดึงดูดลกูคา้ใหม้าใชบ้ริการโรงแรมในเครือของบริษัท โดยร่วมกับภาคเอกชนอ่ืนๆ เช่น บริษัท  

บตัรเครดิต บรษัิทประกนัภยั โรงพยาบาล บรษัิททวัร ์เพ่ือสรา้งความเช่ือมั่นและมอบสทิธ์ิพิเศษตา่งๆ

ใหก้บัลกูคา้  

การคาดการณ์สถานการณ์ท่องเท่ียวครึง่ปีหลงัของปี 2564 จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยนัน้  

เริ่มชัดเจนมากยิ่งขึน้ โดยรฐับาลได้กาํหนดใหว้ันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเปิดประเทศรบั

นกัท่องเท่ียวผูเ้ดินทางมาจาก 46 ประเทศท่ีรฐับาลกาํหนดใหเ้ป็นประเทศความเสี่ยงตํ่า สามารถ         

เดินทางเขา้ประเทศไดโ้ดยไม่ต้องกักตัว แต่จะตอ้งได้รบัการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มภายใน 14 วัน        

ก่อนเดินทาง และไดร้บัการตรวจ PCR และมีผลตรวจเป็นลบ 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และมาตรการ

ควบคุมดูแลอ่ืนๆ โดยเริ่มจากกรุงเทพมหานคร ประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบุรี และจังหวดัอ่ืนๆ รวม 17 

จังหวัด รวมไปถึงการคลายมาตรการจัดกิจกรรมให้สามารถจัดงานประชุมได้ไม่เกิน 500 คน          

และการขายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ในลาํดบัตอ่ไป 
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 2.5.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

นับตัง้แต่ตน้ปี 2564 ผูป้ระกอบการพัฒนาอสงัหาริมทรพัยส์่วนใหญ่ชะลอการเปิดโครงการใหม ่

เน่ืองจากสภาวะตลาดท่ีไม่เอือ้อาํนวย และจํานวนท่ีอยู่อาศัยรอขายสะสมยังทรงตัวระดับสูง           

ทาํใหผู้ป้ระกอบการตอ้งปรบักลยทุธท์างธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัภาวะของตลาด ในช่วงครึง่แรกของปี 

2564 การเปิดตวัท่ีอยูอ่าศยัใหมใ่นเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑลมีจาํนวน 25,257 หนว่ย ลดลง 15.9% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ปรบัลดลงอย่างมาก 

เน่ืองจากจาํนวนหน่วยรอขายสะสมสงู กอปรกับผูป้ระกอบการปรบักลยุทธ์มาใหค้วามสาํคัญกับ

ตลาดแนวราบ เน่ืองจากกลุ่มนีจ้ะมีความตอ้งการซือ้เพ่ืออยู่อาศยัจริง ระยะเวลาการก่อสรา้งท่ีสัน้ 

และสามารถจดัการบรหิารความเสีย่งไดง้่าย 

ขณะเดียวกนั เพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมสภาพคล่องใหก้ับธุรกิจ ผูป้ระกอบการยงัคงทาํแคมเปญ

การตลาด นาํเสนอโปรโมชั่นพิเศษอย่างหนกั เพ่ือจูงใจลกูคา้ เช่น การปรบัลดราคา แคมเปญอยู่ฟร ี

อตัราดอกเบีย้พิเศษและของสมนาคุณ ซึ่งนบัเป็นจงัหวะท่ีดีสาํหรบัผูท่ี้มีความพรอ้มในการซือ้ท่ีอยู่

อาศยั จึงช่วยผลกัดนัใหย้อดขายกลบัมาเพ่ิมขึน้ แมจ้ะตํ่ากว่าก่อนการระบาดของโควิดก็ตาม ทาํให ้

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 การจองซือ้ท่ีอยู่อาศัยใหม่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเพ่ิมขึน้ถึง 

37.7% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน 

สาํหรบัแนวโนม้ตลาดท่ีอยู่อาศัยในช่วงปลายปี 2564 ยังมีปัจจยัทา้ทายและความเปราะบางสูง        

แมส้ถานการณ์โควิดจะเริ่มมีสญัญาณท่ีน่ิงขึน้จากจาํนวนผูต้ิดเชือ้ใหม่รายวนัท่ีเริ่มลดลง ขณะท่ี

ตลาดยงัพอมีปัจจัยหนุนอย่างมาตรการลดค่าธรรมเนียมการทาํธุรกรรมอสงัหาริมทรพัยท่ี์อยู่อาศยั 

(ราคาไม่เกิน 3 ลา้นบาท) ซึ่งจะสิน้สุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 2564  แต่ผลของโควิดระลอกนีท่ี้รุนแรงและ

ยืดเยือ้ กระทบกิจกรรมเศรษฐกิจเป็นวงกวา้งมากขึน้ ทาํใหก้ารฟ้ืนตวัของภาคธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์

ท่ีอยู่อาศัยคงตอ้งใชร้ะยะเวลาท่ีนานขึน้กว่าจะกลบัสู่ระดับก่อนเกิดวิกฤติการระบาดของโควิด        

การเปิดโครงการท่ีอยู่อาศยัใหม่น่าจะยงัเป็นไปอย่างระมดัระวงั และทัง้ปี 2564 จาํนวนท่ีอยู่อาศยั

เปิดใหม่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลน่าจะมีจาํนวนประมาณ 4.1-4.8 หมื่นหน่วย ซึ่งเป็นจาํนวน

ตํ่าสุดในรอบ 18 ปี ขณะท่ีการจองซือ้ท่ีอยู่อาศัยใหม่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลทั้งปี 2564            

นา่จะมีจาํนวน 5.7-6.3 หมืน่หนว่ย ซึง่เป็นจาํนวนท่ีลดลงตอ่เน่ืองจากปีท่ีผา่นมา 

 2.6 การผลิต การตลาด และการจาํหน่าย 

 2.6.1 ธุรกิจโรงแรม 

การลงทุนในธุรกิจโรงแรมของบริษัทจะเนน้ลงทุนในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว โดยในกรุงเทพฯ บริษัท          

จะเลือกลงทนุในสถานท่ีท่ีสะดวกในการเดินทางและอยู่ในย่านธุรกิจ เช่น โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด ์

สขุมุวิท และโรงแรมไฮแอท รเีจนซี่ กรุงเทพ สขุมุวิท นอกจากนี ้บรษัิทยงัมีนโยบายกระจายการลงทนุ

ในธุรกิจโรงแรมไปยงัต่างจังหวดัท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวชัน้นาํของประเทศท่ีมีศกัยภาพ เช่น โรงแรม 

เชอราตนั หวัหิน รีสอรท์ แอนด ์สปา และโรงแรมเชอราตนั หวัหิน ปราณบุรี  วิลล่า โดยจะเนน้กลุ่ม

ลกูคา้ต่างประเทศและลกูคา้ในประเทศท่ีมีระดบัรายไดป้านกลาง – สงู และในการดาํเนินธุรกิจโรงแรม 
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บริษัทจะจัดจ้างบริษัทผูบ้ริหารโรงแรมท่ีมีประสบการณ์และมีเครือข่ายทั่วโลกเขา้บริหารงาน อาทิ  

กลุ่ม Marriott International และกลุ่ม Hyatt International Corporation เป็นตน้ ซึ่งบริษัทผูบ้ริหาร

โรงแรมดงักลา่วจะมีเครือข่ายการตลาดท่ีกวา้งขวางทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และเป็นช่องทาง         

ท่ีสาํคญัในการหาลกูคา้ใหแ้ก่โรงแรมของบริษัท และบริษัทยงัมีทีมงานของบริษัทเองซึ่งจะทาํหนา้ท่ี  

ในการสง่เสริมดา้นการขายและการตลาดใหแ้ก่ธุรกิจโรงแรมของบริษัทดว้ยเช่นกัน นอกจากนี ้บริษัท 

ยงัมกีารประสานงานกบัตวัแทนดา้นการท่องเท่ียวทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และเว็ปไซดด์า้นการ

ทอ่งเท่ียวต่าง ๆ ท่ีมีช่ือเสียง รวมทัง้การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย เพ่ือช่วยในการสง่เสริมดา้นการขาย

และการตลาดใหแ้ก่ธุรกิจโรงแรมของบรษัิทดว้ย 

 2.6.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

การลงทนุในธุรกิจอสงัหารมิทรพัยข์องบริษัทจะเนน้การลงทนุในโครงการท่ีสามารถสรา้งผลตอบแทน

ไดใ้นระยะสัน้ โดยในกรุงเทพฯ บริษัทจะเลือกลงทนุและพฒันาโครงการอาคารชุดพักอาศยัในย่าน

ธุรกิจและใกลร้ะบบขนส่งมวลชนท่ีสาํคญั เช่น โครงการเดอะ เทรนดี ้คอนโดมิเนียม โครงการไฮด ์

สขุุมวิท โครงการไฮด ์สขุมุวิท 11 และโครงการไฮด ์เฮอริเทจ ทองหล่อ ซึ่งเป็นโครงการอาคารชุด         

พกัอาศยัระดบัหรู โดยบริษัทจะเนน้เจาะกลุ่มลกูคา้ท่ีมีรายไดร้ะดบัปานกลาง – สงู (ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ) ท่ีต้องการท่ีพักอาศัยในย่านธุรกิจ และบริษัทยังมีนโยบายกระจายการลงทุน                 

ในธุรกิจอสงัหาริมทรพัยไ์ปยงัต่างจงัหวดัท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวชัน้นาํของประเทศท่ีมีศกัยภาพ เช่น 

โครงการหวัหิน บล ูลากูน และโครงการระยองวิลลา่และคอนโดมิเนียม เพ่ือเสนอขายใหก้ลุม่ลกูคา้             

ท่ีมีรายไดร้ะดบัปานกลาง – สงู (ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ) ท่ีตอ้งการสถานท่ีพกัผ่อนเป็นการ

สว่นตวัหรอืไวพ้กัผ่อนตอนเกษียณอาย ุในสว่นของการตลาดและการจาํหน่าย บริษัทจะมีการวา่จา้ง

ตัวแทนขายท่ีมีช่ือเสียงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น CBRE และ HARRISON เป็นต้น  

และมีทีมงานของบริษัทเองซึ่งจะทําหน้าท่ีในการส่งเสริมการขายและการตลาดให้แก่ธุรกิจ

อสงัหาริมทรพัยข์องบริษัท ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการฝึกอบรมเก่ียวกับผลิตภณัฑต์่าง ๆ ของบริษัท

ใหแ้ก่ทีมงานขายอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหพ้นกังานขายสามารถใหค้าํแนะนาํ ตอบขอ้ซกัถาม นาํเสนอ

ขอ้เด่น และสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมายได ้นอกจากนี ้บริษัทไดพ้ฒันาเว็บไซตข์อง

บริษัท  http://www.grandeasset.com ใหม้ีความสวยงาม สามารถเขา้ถึงและสืบคน้ขอ้มูลไดง้่าย 

และมีรายละเอียดเก่ียวกับโครงการต่าง ๆ ของบริษัทอย่างครบถ้วน เพ่ือใช้ในการโฆษณา

ประชาสมัพนัธแ์ละใชเ้ป็นช่องทางในการติดตอ่กบักลุม่ลกูคา้เปา้หมายอีกช่องทางหนึง่ 
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3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก  

3.1 รายนามคณะกรรมการของบริษัท 

 คณะกรรมการบรษัิทมีทัง้สิน้ 12 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

 1. นายวชิยั ทองแตง ประธานกรรมการ 

  2. ดร. พิจิตต รตัตกลุ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 

 3. นายศานิต อรรถญาณสกลุ กรรมการและรองประธานกรรมการบรหิาร 

 4. นายวิทวสั วภิากลุ กรรมการ กรรมการบรหิาร 

    และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารธุรกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละโรงแรม 

 5. นางสาววิลาวณัย ์ เหลอืงนาคทองด ี กรรมการ กรรมการบรหิาร 

    และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุม่การเงิน 

 6. นายสรุเดช นฤหลา้ กรรมการและกรรมการบรหิาร 

 7. นายอมรนิทร ์ นฤหลา้ กรรมการและกรรมการบรหิาร 

  8. นายโลธ่าร ์รชิารด์ เพอห ์ กรรมการ  

  9. นายชยัวฒัน ์ อทุยัวรรณ ์ กรรมการอิสระ 

      และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 10. นายพรชยั กิตติปัญญางาม กรรมการอิสระ 

    และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 11. นายวฒันา สทุธิพินิจธรรม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

    และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 12. ดร. บญุรกัษ ์ ยอดเพชร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 3.2 รายนามผู้บริหารของบริษัท 

 กรรมการบรหิารและผูบ้รหิารของบรษัิทมีทัง้สิน้ 12 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

  1. ดร. พิจิตต รตัตกลุ ประธานกรรมการบรหิาร 

 2. นายศานิต อรรถญาณสกลุ รองประธานกรรมการบรหิาร 

 3. นายวิทวสั วิภากลุ กรรมการบรหิาร 

    ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารธุรกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละโรงแรม  

 4. นางสาววิลาวณัย ์ เหลอืงนาคทองด ี กรรมการบรหิาร 

    และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุม่การเงิน 

 5. นายสรุเดช นฤหลา้ กรรมการบรหิาร 

 6. นายอมรนิทร ์ นฤหลา้ กรรมการบรหิาร 

 7. นายสมชาย  ตรรีตันาพิทกัษ ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายกฎหมาย  

    และเลขานกุารบรษัิท 

 8. นายสาธิต เกียรตกิระจาย รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายบญัชี 

 9. นายพีรพล  นนทสตูิ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายขาย และการตลาด 
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 10. นางสาวทิพาพร พานิชพงษ ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายปฏิบตัิการ 

 11. นายสมศกัดิ ์ ชยัพิทรูสวสัดิ ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายก่อสรา้ง ออกแบบ 

    และพฒันาโครงการ 

 12. นายสทุธิพงษ์  จิตโนทยั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 3.3 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นล่าสุด) 

  บรษัิทมีผูถื้อหุน้ใหญ่ดงัตอ่ไปนี ้

ลาํดับ รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
จาํนวนหุ้น 

(หุน้) 

สัดส่วนการถอื

หุ้น (%) 

1 บรษัิท เมโทร พรเีมียร ์โฮลดิง้ จาํกดั 1,223,521,003 33.84 

2 บรษัิท พรอ็พเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค จาํกดั (มหาชน) 343,563,811 9.50 

3 นายสรุชยั     รติทอง 260,819,200 7.21 

4 นางพิมพเ์พ็ญ           ดีพนัธุพ์งษ ์ 217,241,200 6.01 

5 บรษัิท ไทย พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 196,980,000 5.45 

6 นายวฒุิลกัษณ ์        พลูวรลกัษณ ์ 110,180,000 3.05 

7 นายวเิลศิ  วงศอ์ภิสมัโพธ์ิ 80,081,866 2.21 

8 นายสรุกิต  รติทอง 71,176,800 1.97 

9 นายทวี                     อนนัตรตันา 67,152,333 1.86 

10 นายธีรธชั                  พลูเกษม 41,000,000 1.13 

4. ประวัติการเพิ่มทุนและการจ่ายเงนิปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2561 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ไดม้ีมติใหเ้ปลี่ยนแปลงการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

ท่ีเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวน 1,244,248,992 หุน้ ตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ของบรษัิทประจาํปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ใหบ้ริษัทนาํหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 115,561,569 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท

ออกจัดสรรเพ่ือรองรบัการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 เป็นหุน้สามัญใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น     

ของบรษัิท 

2. ใหบ้ริษัทนาํหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 1,128,687,423 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท

ออกจัดสรรและเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆเพ่ือเสนอขายเป็นคราวๆให้แก่บุคคลในวงจํากัด 

(PrivatePlacement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัท         

จดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจาํกดั ซึ่งบคุคลดงักลา่วตอ้งไมเ่ป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิท 

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทหรอืบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทมีอาํนาจในการกาํหนด

ราคาเสนอขายหุน้ในราคาท่ีดีท่ีสดุตามสภาวะตลาดในช่วงท่ีเสนอขายหุน้ต่อผูล้งทนุ ซึ่งตอ้งไม่ต ํ่ากว่าราคาหุน้ละ 

1.00 บาท 
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ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 บริษัทไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาํระแลว้ (เพ่ิมทุน) จากทุนชาํระแลว้เดิม 

3,500,377,230.- บาท ใหเ้ป็นทนุชาํระแลว้ 3,615,929,965.- บาท เน่ืองจากบริษัทไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวน 

115,552,735 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.- บาท รวมเป็น 115,552,735.- บาท จ่ายเป็นหุน้ปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ของบรษัิท

ตามมติของท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561  

และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บรษัิทมีทนุจดทะเบียน จาํนวน 5,000,000,000.00 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 

5,000,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยมีทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 3,615,929,965.00 บาท    

แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 3,615,929,965 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2562 ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ไดม้มีติใหเ้ปลี่ยนแปลงการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

ท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 1,384,070,035  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึ่งท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของ

บริษัทประจาํปี 2560 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2560 และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทประจาํปี 2561 เมื่อวนัท่ี 20 

เมษายน 2561 ไดม้ีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนและการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุไวแ้ลว้ ใหเ้ป็นดงันี ้

1. ใหบ้ริษัทนาํหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 361,592,996 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

ออกจัดสรรและเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right 

Offering) ในอตัราสว่น 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการคาํนวณ ใหปั้ดทิง้) ในราคาเสนอขาย

หุน้ละ 1.00 บาท โดยกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพ่ือสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน    

ท่ีจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทในวนัจนัทรท่ี์ 25 มีนาคม 2562 

2. ใหบ้ริษัทนาํหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 1,022,477,039 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

และหุน้สามัญคงเหลือหลงัจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามขอ้ 1 ขา้งตน้ (ถา้มี) ออกจัดสรรและ 

เสนอขายในคราวเดียวหรือแบง่เป็นสว่น ๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราว ๆ ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้         

ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการบรษัิทหรอืบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทมีอาํนาจในการกาํหนดราคาเสนอขาย

หุน้ในราคาท่ีดีท่ีสดุตามสภาวะตลาดในช่วงท่ีเสนอขายหุน้ตอ่ผูล้งทนุ ซึง่ตอ้งไมต่ ํ่ากวา่ราคาหุน้ละ 1.00 บาท 

และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจาํนวน 5,000,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 

5,000,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยมีทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 3,615,929,965.00 บาท    

แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 3,615,929,965 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงจาก ณ สิน้ปี 2562 

เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้ปลี่ยนแปลงการจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทนุท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหนา่ยจาํนวน 1,384,070,035 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.- บาทดงันี ้

1. ใหย้กเลกิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหนา่ยทัง้จาํนวน 1,384,070,035 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1.00 บาท ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทประจาํปี 2562 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2562 ไดม้ีมติอนุมตัิให้

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวนดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทและบคุคลในวงจาํกดั 
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2. ใหบ้ริษัทนาํหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ียังมิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 602,654,994 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.- บาท   

ออกจัดสรรและเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right 

Offering) ในอตัราส่วน 6 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ (ในกรณีท่ีมีเศษหุน้จากการคาํนวณ ใหปั้ดทิง้) ในราคาเสนอขาย  

หุน้ละ 0.56 บาท (โดยมีสว่นลดจากมลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.44 บาท) 

3. ใหบ้ริษัทนาํหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ียังมิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 781,415,041 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.- บาท   

และหุน้สามัญคงเหลือหลงัจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามขอ้ 2 ขา้งตน้ (ถา้มี) ออกจัดสรรและ 

เสนอขายในคราวเดียวหรือแบง่เป็นสว่น ๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราว ๆ ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้      

ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการบรษัิทหรอืบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทมีอาํนาจในการกาํหนดราคาเสนอขาย

หุน้ในราคาท่ีดีท่ีสดุตามสภาวะตลาดในชว่งท่ีเสนอขายหุน้ตอ่ผูล้งทนุ ซึง่ตอ้งไมต่ ํ่ากวา่ราคาหุน้ละ 0.65 บาท (โดยมี

สว่นลดจากมลูคา่หุน้ท่ีตราไวไ้มเ่กินหุน้ละ 0.35 บาท) 

และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บรษัิทมีทนุจดทะเบียนจาํนวน 5,000,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 

5,000,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยมีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ จาํนวน 3,615,929,965.00 บาท    

แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 3,615,929,965 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงจาก ณ สิน้ปี 2563 

ประวตัิการจา่ยเงินปันผลตามรอบปีผลประกอบการของบรษัิทมีรายละเอียดดงันี ้

ระยะเวลา 2563 2562 2561 

อตัราการจ่ายหุน้ปันผล 

(จาํนวนหุน้เดิม:หุน้ปันผล) 
- - - 

มลูคา่หุน้ปันผลตอ่หุน้ (ก่อนปรบัลด) - - - 

มลูคา่เงินสดปันผลตอ่หุน้ (หนว่ย: บาท/หุน้) - - 0.025 

รวมมลูคา่การจ่ายปันผล (หนว่ย: บาท/หุน้) - - 0.025 

อตัรากาํไรสทุธิตอ่หุน้ (0.287) (0.084) 0.082 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)  - - 31.87% 
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ส่วนที ่3 

ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทยีบย้อนหลัง 

1.  สรุปรายงานทางการเงนิ 

งบการเงินของบริษัทสาํหรบัปี 2561-2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561-2562 ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชี      

ท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. คือ นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 3760 สงักดับรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์ 

คเูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั และงบการเงินสาํหรบัปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และงบการเงินระหวา่งกาล สาํหรบัสาํหรบั

งวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ไดร้บัการตรวจสอบและสอบทาน โดยผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

ก.ล.ต. คือ นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานศุาสตร ์ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 8435 สงักดับรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

เช่นเดียวกนัซึง่ผูส้อบบญัชีไดร้บัรองและใหค้วามเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชีดงันี ้ 

งบการเงินสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชีอยา่งไมม่ีเง่ือนไขว่า

งบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชีอยา่งไมม่ีเง่ือนไขว่า

งบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชีอยา่งไมม่ีเง่ือนไขว่า

งบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีวรรคขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเน้นเก่ียวกับ

ผลกระทบของการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และการนาํขอ้ยกเวน้จากมาตรการผอ่นปรนชั่วคราว

จากผลกระทบของการแพร่ระบาด COVID-19 ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติสาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุด

ภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

งบการเงินสาํหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ผูส้อบบญัชีใหข้อ้สรุปไวใ้นรายงานผูส้อบบญัชีว่า ไม่พบ 

สิ่งท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเฉพาะบริษัท และขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทและบริษัทย่อย 

ไมไ่ดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เรือ่งการรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทาน 
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2.  สรุปฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน สาํหรับงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท ปี 2561 ถงึปี 2563 

และงวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564 

 ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิ 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

30 

กันยายน 

2564 

31 

ธันวาคม 

2563 

31

ธันวาคม 

2562 

31

ธันวาคม 

2561 

30 

กันยายน 

2564 

31 

ธันวาคม 

2563 

31

ธันวาคม 

2562 

31

ธันวาคม 

2561 

งบแสดงฐานะการเงิน         

สินทรัพย ์         

สินทรพัยห์มนุเวียน 4,243.40 2,735.95 3,444.12 3,945.21 4,261.42 2,550.37 2,688.91 3,182.19 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 11,446.95 10,771.81 11,080.70 9,731.76 10,499.18 10,005.80 10,754.88 9,320.10 

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

หนีสิ้น         

หนีส้ินหมนุเวียน 4,059.51 3,891.75 2,888.16 2,788.92 4,358.95 3,806.76 2,772.13 2,681.71 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 9,457.88 6,504.77 7,476.21 6,326.45 7,632.03 5,388.88 6,636.55 5,501.98 

หนีสิ้นรวม 13,517.39 10,396.52 10,364.37 9,115.37 11,990.98 9,195.64 9,408.68 8,183.69 

ส่วนของเจ้าของ         

ทนุเรอืนหุน้ที่ออกและชาํระแลว้ 3,615.93 3,615.93 3,615.93 3,615.93 3,615.93 3,615.93 3,615.93 3,615.93 

กาํไร (ขาดทนุ) สะสม (1,515.98) (528.25) 498.31 888.74 (822.45) (225.21) 431.82 710.39 

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ (22.01) (30.19) (12.64) (7.72) (23.86) (30.19) (12.64) (7.72) 

สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อาํนาจควบคมุ 95.02 53.75 58.85 64.65 - - - - 

ส่วนของเจ้าของ 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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ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิ (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

สาํหรับงวด

เก้าเดือน

สิน้สุด 30 

กันยายน 

2564 

สาํหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม สาํหรับงวด

เก้าเดือน

สิน้สุด 30 

กันยายน 

2564 

สาํหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 2563 2562 2561 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         

รายได้         

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม  234.02   793.01  2,521.93  1,738.92  98.68   314.10   1,109.27   695.59  

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์  41.06   170.58   413.18  1,586.09  41.06   170.58   413.22   1,626.15  

รายไดค้า่เชา่  13.81   36.20   37.93  13.07  13.81   36.20   37.93   13.06  

รวมรายได้ 288.89 999.79 2,973.04 3,338.08 153.55 520.88 1,560.42 2,334.80 

ต้นทุนขายและการใหบ้ริการ         

ตน้ทนุการประกอบกิจการโรงแรม  (563.46)  (919.92) (1,415.11) (1,041.52)  (245.93)  (396.73)  (585.92)  (366.62) 

ตน้ทนุการขายอสงัหารมิทรพัย ์  (29.15)  (107.02)  (259.04) (988.71)  (29.14)  (107.02)  (259.08) (1,026.00) 

ตน้ทนุการใหเ้ชา่  (12.56)  (13.05)  (21.59) (6.59)  (12.56)  (13.06)  (21.59)  (6.59) 

รวมต้นทุนขายและการใหบ้ริการ (605.17) (1,039.99) (1,695.74) (2,036.82) (287.63) (516.81) (866.59) (1,399.21) 

กาํไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น (316.28) (40.20)  1,277.30  1,301.26 (134.08) 4.07 693.83 935.59 

กาํไรจากการซือ้ในราคาตํา่กวา่มลูคา่

ยตุิธรรม 

 

- 

 

- 

 

- 

 

235.39 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

เงินปันผลรบั  10.53   10.53   10.53  7.67  10.53   142.97   137.65   7.67  

รายไดอ่ื้น  79.61   133.92   157.95  137.30  99.64   143.76   161.15   143.99  

คา่ใชจ้า่ยในการขาย  (64.29) (166.14) (324.37) (294.08)  (37.06)  (97.42)  (201.83)  (203.38) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  (403.05) (599.22) (964.11) (829.86)  (235.63)  (336.21)  (509.97)  (505.12) 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตของสินทรพัย ์

ทางการเงิน 

 

- 

  

(63.52) 

 

0.17 

 

(2.97) 

 

- 

  

(64.02) 

 

 0.01  

 

(0.36) 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุ      

ในบรษัิทยอ่ย 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  

(158.78) 

 

 (56.55) 

 

(26.14) 

ตน้ทนุทางการเงิน  (481.95) (546.88) (497.58) (267.21)  (449.44)  (507.48)  (503.02) (270.66) 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุ          

ในการรว่มคา้ 

  

(17.39) 

 

 (11.22) 

  

(17.23) 

 

(8.12) 

 

 -    

 

- 

 

- 

 

- 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (1,192.82) (1,282.73)  (357.34) 279.38 (746.04) (873.11) (278.73) 81.59 

ภาษีเงินได ้  200.18   241.59   55.16  4.24 148.80 207.74 88.85 17.71 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี/งวด (992.64) (1,041.14)  (302.18) 283.62 (597.24) (665.37) (189.88) 99.30 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 6.32 (6.04)  (2.94) (7.72) 6.32 (9.22) (4.91) (7.72) 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม   

สาํหรับปี/งวด 

 

(986.32) 

 

(1,047.18) 

 

 (305.12) 

 

275.90 

 

(590.92) 

 

(674.59) 

 

(194.79) 

 

91.58 
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ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิ (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

สาํหรับงวด

เก้าเดือน

สิน้สุด 30 

กันยายน 

2564 

สาํหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม สาํหรับงวด

เก้าเดือน

สิน้สุด 30 

กันยายน 

2564 

สาํหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 2563 2562 2561 

งบกระแสเงนิสด         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (730.81) (946.06) (229.15) 434.88 (602.31) (649.68) (402.72) 415.98 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (577.77) 1,124.32 (1,314.46) (4,059.93) (588.14) 685.53 (1,159.96) (3,665.06) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,803.71 (201.37) 1,166.32 3,292.23 2,776.78 (126.85) 1,175.25 3,231.83 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 

 

1,495.13 

 

(23.11) 

 

(377.29) 

 

(332.82) 

 

1,586.33 

 

(91.00) 

 

(387.43) 

 

(17.25) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

ตน้ปี/งวด 

 

678.30 

 

701.41 

 

1,078.70 

 

1,411.52 

 

386.92 

 

477.92 

 

865.35 

 

882.60 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

ปลายปี/งวด 

 

2,173.43 

 

678.30 

 

701.41 

 

1,078.70 

 

1,973.25 

 

386.92 

 

477.92 

 

865.35 

ตารางสรุปอัตราสว่นทางการเงนิ 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

30 

กันยายน 

2564 

31 

ธันวาคม 

2563 

31

ธันวาคม 

2562 

31

ธันวาคม 

2561 

30 

กันยายน 

2564 

31 

ธันวาคม 

2563 

31

ธันวาคม 

2562 

31

ธันวาคม 

2561 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  (เทา่) 1.05 0.70  1.19 1.41 0.98 0.67 0.97 1.19 

อตัราสว่นหนีส้ินรวมตอ่สว่น                

ของผูถื้อหุน้รวม(เทา่) 

 

6.22 

 

3.34 

 

2.49 

 

2.00 

 

4.33 

 

2.74 

 

2.33 

 

1.89 

อัตรากาํไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (%) (109.48) (4.02) 42.96 38.98 (87.32) 0.78 44.46 40.07 

อตัรากาํไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ - ธุรกิจ

โรงแรม (%) 

 

(140.77) 

 

(16.00) 

 

43.89 

 

40.11 

 

(149.22) 

 

(26.31) 

 

47.18 

 

47.29 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ - ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์(%) 29.01 37.26 37.31 37.66 29.03 37.26 37.30 36.91 

อัตรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) (261.89) (90.99) (9.62) 7.63 (226.47) (82.39) (10.21) 3.99 

มลูคา่ตามบญัชี (บาท/หุน้)  0.57 0.85  1.13  1.31 0.77 0.93 1.12 1.26 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุน้ (บาท/หุน้)  (0.273) (0.287)  (0.084) 0.082 (0.165) (0.184) (0.053) 0.029 
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3.  คาํอธิบายและการวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิของกลุ่มกิจการ 

 ผลการดาํเนินงาน 

รายได้ 

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

สาํหรับงวด

เก้าเดือน

สิน้สุด 30 

กันยายน 

2564 

สาํหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม สาํหรับงวด

เก้าเดือน

สิน้สุด 30 

กันยายน 

2564 

สาํหรับปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 

2563 2562 2561 2563 2562 2561 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม  234.02   793.01  2,521.93  1,738.92  98.68   314.10   1,109.27   695.59  

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์  41.06   170.58   413.18  1,586.09  41.06   170.58   413.22   1,626.15  

รายไดค้า่เชา่  13.81   36.20   37.93  13.07  13.81   36.20   37.93   13.06  

รายได้จากธุรกิจหลักรวม 288.89 999.79 2,973.04 3,338.08 153.55 520.88 1,560.42 2,334.80 

กาํไรจากการซือ้ในราคาตํา่กวา่มลูคา่

ยตุิธรรม 

 

- 

 

- 

 

- 

 

235.39 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

เงินปันผลรบั  10.53   10.53   10.53  7.67  10.53   142.97   137.65   7.67  

รายไดอ่ื้น  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 

กลุม่กิจการมีรายไดร้วมสาํหรบัปี 2561 เทา่กบั 3,718 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 783 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 27 จากปี 2560 

เป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของรายไดธุ้รกิจโรงแรมภายหลงัจากการเขา้ซือ้ธุรกิจ บรษัิท โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) ในเดือนเมษายน 2561 และการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดของโครงการไฮด ์สุขุมวิท 11 ท่ีเริ่มโอนกรรมสิทธิตัง้แต ่

ไตรมาสสีข่องปี 2560 

กลุม่กิจการมีรายไดร้วมสาํหรบั ปี 2562 เทา่กบั 3,142 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 576 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 16 จากปี 2561 

มาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยจ์าํนวน 1,173 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 74 จาก  ปี 2561 ตามยอด

การโอนกรรมสทิธ์ิหอ้งชดุในโครงการไฮด ์สขุมุวิท 11 ท่ีลดลง อีกทัง้ปีก่อนมีกาํไรจากการซือ้ธุรกิจ บรษัิท โรงแรม รอยลัออคิด 

(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) จาํนวน 235 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม รายไดธุ้รกิจโรงแรมเพ่ิมขึน้จาํนวน 783 ลา้นบาท        

คิดเป็นรอ้ยละ 45 จากปี 2561 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากโรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท          

และรายไดข้องโรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั โฮเทลและทาวเวอรส์   

กลุ่มกิจการมีรายไดร้วมสาํหรบัปี 2563 เท่ากับ 1,144 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 1,998 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 64 จากปี 

2562 จากผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทาํใหโ้รงแรมของกลุม่กิจการมีอตัราการเขา้พกัท่ีลดลงโดยเฉพาะ

โรงแรมในกรุงเทพ ส่งผลรายได้จากธุรกิจโรงแรมลดลง จํานวน 1,729 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 69 จากปี 2562           

และรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ลดลงจาํนวน 243 ลา้นบาทหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 59 จากปี 2562 
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กลุ่มกิจการมีรายไดร้วมสาํหรบังวดเกา้เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 379 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 537 ลา้นบาท คิดเป็น   

รอ้ยละ 59 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ประกอบดว้ย รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมลดลง จาํนวน 384 ลา้นบาท รายไดจ้ากการ

ขายอสงัหาริมทรพัย ์ลดลงจาํนวน 104 ลา้นบาท และรายไดค้่าเช่า ลดลงจาํนวน 15 ลา้นบาท ซึ่งได้รบัผลกระทบจาก

มาตรการการควบคมุการระบาดของ COVID-19  

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมของกลุม่กิจการสาํหรบัปี 2561 เทา่กบั 1,739 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 47 ของรายได้

รวม เพ่ิมขึน้จาํนวน 646 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 59 จากปี 2560 เกิดจากการรวมรายได้ของโรงแรมรอยัล ออคิด           

เชอราตนั โฮเทลสแ์ละทาวเวอร ์จาํนวน 595 ลา้นบาท ภายหลงัการเขา้ซือ้ธุรกิจในระหวา่งปี นอกจากนีจ้าํนวนนกัทอ่งเท่ียว

และนกัธุรกิจท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยเพ่ิมมากขึน้ อีกทัง้การจัดกิจกรรมสง่เสริมการขายของโรงแรม ทาํใหป้ริมาณ

ลูกคา้ท่ีจองพักโรงแรมของกลุ่มกิจการเพ่ิมสูงขึน้ ส่งผลใหอ้ัตราการเขา้พักโรงแรมและรายได้จากการขายอาหารและ

เครือ่งดื่มของกลุม่กิจการเพ่ิมสงูขึน้ 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมของกลุ่มกิจการสาํหรบัปี 2562 เท่ากับ  2,522 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 80 ของ  

รายไดร้วม เพ่ิมขึน้จาํนวน 783 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 45 จากปี 2561 เกิดจากรายไดข้องโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ 

กรุงเทพฯ สขุมุวิท เพ่ิมขึน้จาํนวน 428 ลา้นบาท ซึ่งเริ่มเปิดดาํเนินการในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 และรายไดข้องโรงแรม รอยลั 

ออคิด เชอราตัน โฮเทลและทาวเวอรส์ เพ่ิมขึน้จาํนวน 383 ลา้นบาท จากการเขา้ซือ้ธุรกิจบริษัท โรงแรม รอยัลออคิด 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ในเดือนเมษายน 2561 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมของกลุ่มกิจการสาํหรบัปี 2563 เท่ากบั 793 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 69 ของรายได้

รวม ลดลงจาํนวน 1,729 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 69 จากปี 2562 ตามยอดการเขา้พกัของลกูคา้ท่ีลดลง จากผลกระทบ

ของมาตรการการป้องกันการระบาดของ COVID-19 เช่น การควบคุมและจํากัดการเดินทาง รวมถึงการสั่งปิดสถานท่ี       

เป็นการชั่วคราว 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมของกลุ่มกิจการสาํหรับงวดเก้าเดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 234 ล้านบาท            

หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 62 ของรายไดร้วม ลดลงจาํนวน 384 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 62 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ตามรายได้

ห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ท่ีลดลง เน่ืองจากมาตรการการป้องกันการระบาดของ COVID-19 ท่ียังคงมีต่อเน่ือง     

ประกอบกบัโรงแรมของบรษัิทยอ่ยแหง่หนึง่ไดท้าํการปรบัปรุงระบบทอ่ภายในอาคารจงึหยดุดาํเนินการเป็นการชั่วคราวตัง้แต่

เดอืนมิถนุายนถึงเดือนตลุาคม 2564    

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์

รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรพัย์ของบริษัทปี 2561 เท่ากับ 1,586 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 43 ของรายไดร้วม เพ่ิมขึน้  

จาํนวน 390 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 33 จากปี 2560 ตามการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการโอนห้องชุดของโครงการไฮด ์

สขุมุวิท 11 ท่ีเริม่โอนกรรมสทิธ์ิมาตัง้แตไ่ตรมาสสี ่ของปี 2560  
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รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยข์องบริษัทฯ สาํหรบัปี 2562 เท่ากับ 413 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 13 ของรายไดร้วม 

ลดลงจาํนวน 1,173 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 74 จากปี 2561 ตามยอดโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดของโครงการไฮด ์สขุมุวิท 11   

ท่ีลดลง 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยข์องบริษัทฯ สาํหรบัปี 2563 เท่ากับ 171 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 15 ของรายไดร้วม ลดลง

จาํนวน 243 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 59 จากปี 2562 ตามยอดโอนกรรมสทิธ์ิหอ้งชดุของโครงการไฮด ์สขุมุวิท 11 ท่ีลดลง 

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยข์องบริษัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนแรกของปี 2564 เทา่กบั 41 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 11 

ของรายไดร้วม ลดลงจาํนวน 104 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 72 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ตามยอดโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุด

ของโครงการไฮด ์สขุมุวิท 11 ท่ีลดลง 

กาํไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายตุธิรรม 

กาํไรจากการซือ้ในราคาตํ่ากว่ามลูค่ายุติธรรมของกลุม่กิจการสาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 235 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6 ของ

รายไดร้วม เป็นผลมาจากการเขา้ซือ้ธุรกิจของบรษัิท โรงแรม รอยลัออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ในเดือนเมษายน 

2561 

ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายของกลุม่กิจการสาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 3,431 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 1,310 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

62 จากปี 2560 โดยเป็นการเพ่ิมขึน้ของต้นทุนขาย จํานวน 703 ลา้นบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย จํานวน 67 ลา้นบาท 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร จาํนวน 357 ลา้นบาทและตน้ทนุทางการเงิน จาํนวน 183 ลา้นบาท 

ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายของกลุม่กิจการสาํหรบัปี 2562 เท่ากับ 3,482 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 51 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1 

จากปี 2561 โดยเป็นการเพ่ิมขึน้ของคา่ใชจ้่ายในการขาย จาํนวน 30 ลา้นบาท คา่ใชจ้่ายในการบรหิารจาํนวน 131 ลา้นบาท

และตน้ทนุทางการเงิน จาํนวน 230 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามตน้ทนุขายลดลง จาํนวน 340 ลา้นบาท 

ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายของกลุม่กิจการสาํหรบัปี 2563 เท่ากบั 2,416 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 1,066 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

31 จากปี 2562 โดยเป็นการลดลงของตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร จาํนวน 656 ลา้นบาท คา่ใชจ้่ายในการขาย จาํนวน 158 

ลา้นบาท คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร จาํนวน 365 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามผลขาดทนุดา้นเครดิตของสนิทรพัยท์างการเงินเพ่ิมขึน้ 

จาํนวน 64 ลา้นบาท และตน้ทนุทางการเงินเพ่ิมขึน้ จาํนวน 49 ลา้นบาท  

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกลุ่มกิจการสาํหรบังวดเก้าเดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 1,554 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 297         

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 16 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของตน้ทนุขาย จาํนวน 191 ลา้นบาท ค่าใชจ้่าย 

ในการขาย จาํนวน 71 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการบริหาร จาํนวน 109 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมขึน้ 

จาํนวน 74 ลา้นบาท  
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ตน้ทนุการประกอบกิจการโรงแรม 

ตน้ทนุการประกอบกิจการโรงแรมของกลุม่กิจการสาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 1,042 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 51 ของตน้ทนุรวม 

เพ่ิมขึน้จาํนวน 408 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 64 จากปี 2560 จากการรวมตน้ทนุของโรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั โฮเทลส์

และทาวเวอร ์จาํนวน 310 ลา้นบาท และการเพ่ิมขึน้ของค่าเช่าโรงแรม เชอราตนั หวัหิน รีสอรท์ แอนด ์สปา จากกองทรสัต์

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 จาํนวน 102 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม ค่าเสื่อมราคาของโรงแรมดังกล่าวลดลง 51 ลา้นบาท 

เน่ืองจากการขายทรพัยส์นิทัง้หมดของโรงแรมเชอราตนั หวัหิน รสีอรท์ แอนด ์สปาใหแ้ก่กองทรสัต ์

ตน้ทนุการประกอบกิจการโรงแรมของกลุม่กิจการสาํหรบัปี 2562 เท่ากบั 1,415 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 83 ของตน้ทนุรวม 

เพ่ิมขึน้จํานวน 374 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 36 จากปี 2561 ตามรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมท่ีเพ่ิมขึน้              

อย่างไรก็ตาม อตัราการเพ่ิมขึน้ของตน้ทนุนอ้ยกว่าอตัราการเพ่ิมขึน้ของรายได ้เน่ืองจากตน้ทนุการประกอบกิจการโรงแรม

บางสว่นเป็นตน้ทนุคงท่ี 

ตน้ทนุการประกอบกิจการโรงแรมของกลุม่กิจการสาํหรบัปี 2563 เท่ากบั 920 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 88 ของตน้ทนุรวม 

ลดลงจาํนวน 495 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 35 จากปี 2562 ตามรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมท่ีลดลง อยา่งไรก็ตาม 

อตัราการลดลงของตน้ทนุนอ้ยกวา่อตัราการลดลงของรายได ้เน่ืองจากตน้ทนุการประกอบกิจการโรงแรมบางสว่นเป็นตน้ทนุ

คงท่ี 

ตน้ทนุการประกอบกิจการโรงแรมของกลุม่กิจการสาํหรบังวดเกา้เดือนแรกของปี 2564 เทา่กบั 563 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

93 ของตน้ทนุรวม ลดลงจาํนวน 130 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 19 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน ตามรายไดจ้ากการประกอบ

กิจการโรงแรมท่ีลดลง อย่างไรก็ตาม อัตราการลดลงของต้นทุนน้อยกว่าอัตราการลดลงของรายได้ เน่ืองจากต้นทุน          

การประกอบกิจการโรงแรมบางสว่นเป็นตน้ทนุคงท่ี เช่น เงินเดือนพนกังาน คา่เสือ่มราคา และคา่เช่า เป็นตน้ 

ตน้ทนุการขายอสงัหารมิทรพัย ์

ตน้ทนุการขายอสงัหารมิทรพัยข์องบริษัทฯ สาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 989 ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 49 ของตน้ทนุรวม เพ่ิมขึน้

จาํนวน 296 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 43 จากปี 2560 ตามการเติบโตของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์

ตน้ทนุการขายอสงัหาริมทรพัยข์องบริษัทฯ สาํหรบัปี 2562 เท่ากับ 259 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 15 ของตน้ทุนรวม ลดลง

จาํนวน 730 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 74 จากปี 2561 เป็นสดัสว่นเดียวกนักบัรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยท่ี์ลดลง 

ตน้ทนุการขายอสงัหาริมทรพัยข์องบริษัทฯ สาํหรบัปี 2563 เท่ากับ 107 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของตน้ทุนรวม ลดลง

จาํนวน 152 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 59 จากปี 2562 เป็นสดัสว่นเดียวกนักบัรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยท่ี์ลดลง 

ตน้ทนุการขายอสงัหารมิทรพัยข์องบริษัทฯ สาํหรบังวดเกา้เดือนแรกของปี 2564 เท่ากบั 29 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 5 ของ

ตน้ทนุรวม ลดลงจาํนวน 57 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 66 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เป็นสดัสว่นเดียวกนักบัรายไดจ้ากการ

ขายอสงัหารมิทรพัยท่ี์ลดลง 
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ค่าใชจ่้ายในการขาย 

ค่าใชจ้่ายในการขายของกลุม่กิจการสาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 294 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 67 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 29 

จากปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการซือ้ธุรกิจและการเปิดโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิทในระหว่างปี ทาํให้

ค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจโรงแรมเพ่ิมขึน้ สาํหรบัธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการโอน

กรรมสิทธ์ิห้องชุด เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน ฯลฯ เพ่ิมขึ ้นตามรายได้จากการการขาย

อสงัหารมิทรพัยท่ี์เพ่ิมขึน้ อยา่งไรก็ตาม คา่ใชจ้่ายในการสง่เสรมิการขายลดลงจากปี 2560 ทาํใหส้ดัสว่นของคา่ใชจ้่ายในการ

ขายตอ่รายไดโ้ดยรวมไมเ่ปลีย่นแปลง 

ค่าใชจ้่ายในการขายของกลุม่กิจการสาํหรบัปี 2562 เท่ากบั 324 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 30 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 10 

จากปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใชจ้่ายในการขายของธุรกิจโรงแรมเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขายของ

โรงแรมท่ีเพ่ิมเขา้มาใหม่ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการโอนกรรมสิทธิหอ้งชุด เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและ

คา่ธรรมเนียมการโอน ฯลฯ ลดลงตามรายไดข้องธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยท่ี์ลดลง 

ค่าใชจ้่ายในการขายของกลุม่กิจการสาํหรบัปี 2563 เท่ากับ 166 ลา้นบาทลดลงจาํนวน 158 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 49 

จากปี 2562 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการลดและควบคมุค่าใชจ้่ายในการขายของทัง้ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์

ในช่วงของการแพร่ระบาด นอกจากนี ้ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการโอนกรรมสิทธิห้องชุด เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและ

คา่ธรรมเนียมการโอน ฯลฯ ลดลงตามการโอนกรรมสทิธิหอ้งชดุท่ีลดลง 

ค่าใชจ้่ายในการขายของกลุม่กิจการสาํหรบังวดเกา้เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 64 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 71 ลา้นบาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 52 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการลดและควบคมุคา่ใชจ้่ายในการขายใหอ้ยูใ่นระดบั

ท่ีสมเหตสุมผลและเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพของทัง้ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์นอกจากนี ้คา่ใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการโอนกรรมสิทธิหอ้งชุด เช่น คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน ฯลฯ ลดลงตามสดัสว่นของการโอนกรรมสทิธ์ิ

หอ้งชดุท่ีลดลง 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของกลุม่กิจการสาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 830 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 354 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

74 จากปี 2560 โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากค่าใชจ้่ายในการซือ้ธุรกิจ ค่าใชจ้่ายในการเตรยีมเปิดดาํเนินการโรงแรมไฮแอท   

รเีจนซี่ กรุงเทพ สขุมุวิท และการเตบิโตทางธรุกิจของกลุม่กิจการ 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของกลุม่กิจการสาํหรบัปี 2562 เท่ากบั 964 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 131 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

16 จากปี 2561 โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากคา่ใชจ้่ายในการบรหิารของโรงแรมท่ีเพ่ิมเขา้มาใหม ่  

คา่ใชจ้่ายในการบรหิารของกลุม่กิจการสาํหรบัปี 2563 เทา่กบั 599 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 365 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 38 

จากปี 2562 โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการลดและควบคมุคา่ใชจ้่ายในการบรหิารโรงแรมของกลุม่กิจการใหม้ีประสทิธิภาพ

สอดคลอ้งกบัอตัราการเขา้พกัของลกูคา้ท่ีลดลง 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มกิจการสาํหรบังวดเก้าเดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 403 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 109  

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 21 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดและควบคุมค่าใชจ้่ายในการ

บรหิารโรงแรมของกลุม่กิจการใหม้ีประสทิธิภาพสอดคลอ้งกบัอตัราการเขา้พกัของลกูคา้ท่ีลดลง 

ตน้ทนุทางการเงนิ 

ตน้ทนุทางการเงินของกลุม่กิจการสาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 267 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 183 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 218 

จากปี 2560 เน่ืองจากโครงการ ไฮด ์สุขุมวิท 11 และโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท ไดก้่อสรา้งแลว้เสร็จ ทาํให้

ดอกเบีย้จ่ายจากการกูย้ืมเพ่ือมาก่อสรา้งโครงการท่ีเกิดขึน้ในปี 2561 บนัทึกเป็นดอกเบีย้จ่ายในงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ในขณะท่ีดอกเบีย้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในปี 2560 บนัทกึเป็นตน้ทนุของโครงการ ประกอบกบัอตัราดอกเบีย้เงินกูข้องบริษัทฯ ในปีนี ้

มีการปรบัตวัสงูขึน้กวา่ปี 2560 

ตน้ทุนทางการเงินของกลุ่มกิจการสาํหรบัปี 2562 เท่ากับ 498 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 231 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 86  

จากปี 2561 ตามเงินกูท่ี้เพ่ิมขึน้ ประกอบกบัอตัราดอกเบีย้เงินกูข้องบริษัทในปีนีม้ีการปรบัตวัสงูขึน้ นอกจากนัน้ในระหว่าง

ไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 โรงแรมไฮแอท รเีจนซี่ กรุงเทพฯ สขุมุวิท ไดก้่อสรา้งแลว้เสร็จและเปิดใหบ้รกิาร ทาํใหด้อกเบีย้จ่ายจาก

การกูย้ืมเพ่ือมาก่อสรา้งโครงการท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปี 2562 บนัทึกเป็นดอกเบีย้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในขณะท่ี

ดอกเบีย้จ่ายสว่นใหญ่ท่ีเกิดขึน้ในปี 2561 บนัทกึเป็นตน้ทนุของโครงการ 

ตน้ทุนทางการเงินของกลุ่มกิจการสาํหรบัปี 2563 เท่ากับ 547 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 49 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 10          

จากปี 2562 มาจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องสญัญาเช่ามาถือปฏิบัติในระหว่างปี ทาํใหม้ีต้นทุน       

ทางการเงินเพ่ิมขึน้ จาํนวน 48 ลา้นบาท 

ตน้ทุนทางการเงินของกลุม่กิจการสาํหรบังวดเกา้เดือนแรกของปี 2564 เท่ากับ 482 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 75 ลา้นบาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 18 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากในงวดนีบ้ริษัทย่อยไดเ้ขา้ทาํสญัญาขายทรพัยส์ิน

โรงแรมและเช่าทรพัยส์ินดงักล่าวกลบัจากกองทรสัต ์โดยมีขอ้ตกลงในการซือ้คืน ซึ่งในสว่นนี ้บริษัทย่อยจะถือเสมือนเป็น

ธุรกรรมการจดัหาเงิน และการจ่ายคา่เช่าเป็นการลดหนีส้นิและบนัทกึดอกเบีย้จ่ายในงบกาํไรขาดทนุ 

กาํไรสุทธิ  

กลุม่กิจการมีผลดาํเนินงานกาํไรสทุธิสาํหรบัปี 2561 เท่ากบั 284 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสทุธิรอ้ยละ 8 ของรายไดร้วม 

การท่ีกาํไรสทุธิ ลดลงจาํนวน 439 ลา้นบาท จากปี 2560 เน่ืองมาจากในปี 2560 กลุม่กิจการมีกาํไรจากการขายทรพัยส์ิน

ของโรงแรม เชอราตนั หวัหิน  รีสอรท์ แอนด ์สปาใหแ้ก่กองทรสัต ์และในปี 2561 กลุม่กิจการมีคา่ใชจ้่ายเพ่ิมขึน้จากการเปิด

ดาํเนินการโรงแรมแห่งใหม่ อย่างไรก็ตาม ผลการดาํเนินงานของปี 2561 เพ่ิมขึน้จากปี 2560 จากการเติบโตของธุรกิจ

โรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรพัยข์องกลุ่มกิจการ รวมถึงมีกาํไรจากการซือ้ธุรกิจของบริษัท โรงแรม รอยัลออคิด 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ในราคาตํ่ากวา่มลูคา่ยตุิธรรม 
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กลุ่มกิจการมีผลดาํเนินงานขาดทุนสทุธิสาํหรบัปี 2562 เท่ากับ 302 ลา้นบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิรอ้ยละ 10 ของ 

รายไดร้วม การท่ีขาดทนุสทุธิเพ่ิมขึน้จาํนวน 586 ลา้นบาท จากปี 2561 เน่ืองจากการลดลงของกาํไรขัน้ตน้จากธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรพัยล์ดลงจาํนวน 443 ลา้นบาท แต่กาํไรขัน้ตน้จากธุรกิจโรงแรมเพ่ิมขึน้จาํนวน 409 ลา้นบาท และกาํไรขัน้ตน้

จากธุรกิจใหเ้ช่าเพ่ิมขึน้จาํนวน 10 ลา้นบาท ทาํใหก้าํไรขัน้ตน้รวมลดลงจาํนวน 24 ลา้นบาท นอกจากนี ้คา่ใชจ้่ายในการขาย

และบริหารเพ่ิมขึน้จากปี 2561จากการซือ้หุน้กิจการ ROH ในปี 2561 รอ้ยละ 98.48 งบการเงินของ ROH จึงเขา้มารวมอยู่

ในงบการเงินรวมของบริษัทฯและจากการเปิดดาํเนินงานของโรงแรมแห่งใหม่คือ โรงแรม ไฮแอท รเีจนซี่ กรุงเทพฯ สขุมุวิท 

เต็มปี ตามท่ีกลา่วขา้งตน้ 

กลุม่กิจการมีผลดาํเนินงานขาดทุนสทุธิสาํหรบัปี 2563 เท่ากับ 1,041 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสทุธิรอ้ยละ 91 ของ

รายไดร้วมทัง้หมด การท่ีขาดทนุสทุธิเพ่ิมขึน้จากปีก่อน จาํนวน 739 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของกาํไรขัน้ตน้จากธุรกิจ

โรงแรมลดลงจาํนวน 1,234 ลา้นบาท และกาํไรขัน้ตน้จากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยล์ดลงจาํนวน 91 ลา้นบาท เน่ืองจาก

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ขยายวงกวา้งขึน้อย่างต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ         

และมีผลกระทบต่อธุรกิจโดยสว่นใหญ่ โดยเฉพาะธุรกิจภาคบรกิารท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว อย่างไรก็ตาม กลุม่กิจการ  

มีการลดและควบคมุตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ตามท่ีกลา่วขา้งตน้ 

กลุม่กิจการมีผลดาํเนินงานขาดทนุสทุธิสาํหรบังวดเกา้เดือนแรกของปี 2564 เทา่กบั 993 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทนุสทุธิ

รอ้ยละ 262 ของรายไดร้วมทัง้หมด การท่ีขาดทนุสทุธิเพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน 221 ลา้นบาท เน่ืองจากการ

ลดลงของกาํไรขัน้ตน้จากธุรกิจโรงแรมลดลงจาํนวน 253 ลา้นบาท และกาํไรขัน้ตน้จากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยล์ดลง

จาํนวน 47 ลา้นบาท เน่ืองจากผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท่ียงัคงมีอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหเ้กิดการชะลอตวั

ของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจของกลุม่กิจการโดยสว่นใหญ่ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียว 

อยา่งไรก็ตาม กลุม่กิจการมีการลดและควบคมุตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ตามท่ีกลา่วขา้งตน้ 
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ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย ์

กลุ่มกิจการมีสินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2561 เท่ากับ 13,677 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 4,392 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 47     

จาก ณ สิน้ปี 2560 จากการเขา้ซือ้ธุรกิจของบริษัท โรงแรมรอยลัออคิด (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) และการก่อสรา้ง         

ของโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สขุมุวิท สง่ผลทาํใหท่ี้ดิน อาคารและอุปกรณ ์เพ่ิมขึน้จาํนวน 4,162 ลา้นบาท และ 746 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัยล์ดลง จากยอดการโอนกรรมสทิธ์ิหอ้งชดุของโครงการไฮด ์สขุมุวิท 11 

โครงการ ไฮด ์สุขุมวิท และโครงการหัวหิน บลู ลากูน คอนโดมิเนียม รวมจาํนวน 989 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ         

มีตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ิมขึน้จากโครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสรา้ง จาํนวน 422 ลา้นบาท ไดแ้ก่ โครงการ ไฮด ์

สุขุมวิท 11 โครงการระยอง วิลล่า และโครงการระยอง คอนโด นอกจากนี ้เงินลงทุนในการร่วมคา้เพ่ิมขึน้จาํนวน 118         

ลา้นบาท จากการท่ีในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนกับบริษัท พร็อพเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค จํากัด (มหาชน) และ 

Sumitomo Forestry Singapore Ltd. จดัตัง้การรว่มคา้ บรษัิท แกรนด ์รเิวอร ์ฟอรเ์รสท ์จาํกดั เพ่ือพฒันาโครงการไฮด ์รเิวอร ์

เบยอ์าคารชดุพกัอาศยัเพ่ือจาํหนา่ย เป็นจาํนวน 126 ลา้นบาท 

กลุ่มกิจการมีสินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2562 เท่ากับ 14,525 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 848 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6 จาก     

ณ สิน้ปี 2561 เน่ืองจากเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั เพ่ิมขึน้จาํนวน 807 ลา้นบาท เพ่ือคํา้ประกนัหนงัสือคํา้ประกนั

ธนาคารสาํหรบัการประมูลโครงการในอนาคตท่ีออกเพ่ิมขึน้ในระหว่างปี นอกจากนี ้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึน้         

จากคา่ก่อสรา้งและการซือ้อปุกรณโ์รงแรมเพ่ิมจาํนวน 338 ลา้นบาท และมีตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ิมขึน้จากการ

ก่อสรา้งโครงการ ในระหวา่งปี จาํนวน 222 ลา้นบาท ไดแ้ก่ โครงการ ไฮด ์สขุมุวิท 11 โครงการระยอง วิลลา่ และโครงการ

ระยอง คอนโด อย่างไรก็ตาม ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ลดลงจาํนวน 209 ลา้นบาท สว่นใหญ่สาเหตมุาจากค่าเสื่อมราคา 

และการโอนไปอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุนและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนในระหว่างปี ตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรพัยล์ดลง

จากการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดท่ีลดลงของโครงการไฮด ์สขุุมวิท 11 ในระหว่างปีจาํนวน 259 ลา้นบาท และการลดลงของ   

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลดลงจาํนวน 377 ลา้นบาท 

กลุ่มกิจการมีสินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2563 เท่ากับ 13,508 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 1,017 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 7 จาก          

ณ สิน้ปี 2562 เน่ืองจากเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกัน ลดลงจาํนวน 798 ลา้นบาท เน่ืองจากไดย้กเลิกและขอคืน

หนงัสือคํา้ประกันธนาคารในระหว่างปี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ลดลงจากค่าเสื่อมราคาระหว่างปี จาํนวน 334 ลา้นบาท 

ตน้ทุนการพัฒนาอสงัหาริมทรพัยล์ดลง จากยอดการโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดและปิดตน้ทุนของโครงการไฮด ์สุขุมวิท 11 

จาํนวน 125 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม มีตน้ทุนการพัฒนาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ิมขึน้ตามการก่อสรา้งโครงการระยอง วิลล่า          

ในระหว่างปี จาํนวน 72 ลา้นบาท และเพ่ิมขึน้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญาเช่า            

มาถือปฏิบตัิ ทาํใหส้นิทรพัยเ์พ่ิมสทุธิ 153 ลา้นบาท 
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กลุ่มกิจการมีสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 15,690 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 2,182 ลา้นบาท คิดเป็น 

รอ้ยละ 16 จาก ณ สิน้ปี 2563 เน่ืองจากเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพ่ิมขึน้จาํนวน 1,495 ลา้นบาท เงินใหกู้ย้ืมระยะ

ยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันเพ่ิมขึน้จาํนวน 512 ลา้นบาท ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึน้ 89 ลา้นบาท จากค่าก่อสรา้ง   

และซือ้อปุกรณโ์รงแรม ตน้ทนุการพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์องกลุม่กิจการเพ่ิมขึน้ตามการก่อสรา้งโครงการของบริษัท จาํนวน 

56 ลา้นบาท ไดแ้ก่ โครงการระยอง วิลลา่ และสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีของกลุม่กิจการเพ่ิมขึน้สว่นใหญ่มาจาก 

ผลขาดทนุทางภาษีท่ีเกิดขึน้ในระหว่างงวด อย่างไรก็ตามท่ีดิน อาคารและอุปกรณข์องกลุม่กิจการลดลง มาจากค่าเสื่อม

ราคาระหว่างงวด จาํนวน 246 ลา้นบาท ตน้ทุนการพัฒนาอสงัหาริมทรพัยข์องกลุ่มกิจการลดลงจากการโอนกรรมสิทธ์ิ    

หอ้งชุดของโครงการอสงัหาริมทรพัย ์จาํนวน 29 ลา้นบาท สินทรพัยส์ิทธิการใช้ของกลุ่มกิจการลดลงจากค่าเสื่อมราคา

ระหวา่งงวดจาํนวน 123 ลา้นบาท 

หนี้สิน 

กลุ่มกิจการมีหนี ้สินรวม ณ สิน้ปี 2561 เท่ากับ 9,115 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 3,454 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 61           

จาก ณ สิน้ปี 2560 โดยสาเหตุหลักมาจากการออกหุ้นกู้ จํานวน 2,306 ล้านบาท เงินกู้ยืมรับ จํานวน 334 ล้านบาท        

และการซือ้ธุรกิจในระหวา่งปี 2561 จาํนวน 3,539 ลา้นบาท 

กลุ่มกิจการมีหนี ้สินรวม ณ สิน้ปี 2562 เท่ากับ 10,364 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 1,249 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 14           

จาก ณ สิน้ปี 2561 โดยสาเหตหุลกัมาจากการออกหุน้กูใ้นระหวา่งปี 2562  

กลุ่มกิจการมีหนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2563 เท่ากับ 10,397 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ จาํนวน 33 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.3 จาก              

ณ สิน้ปี 2562 โดยสาเหตุหลกัมาจากการชาํระคืนหนีส้ินในระหว่างปี 2563 อย่างไรก็ตาม มีหนีส้ินตามสญัญาเช่าเพ่ิมขึน้   

จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบั สญัญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฏิบตั ิ

กลุ่มกิจการมีหนีส้ินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 13,517 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ จาํนวน 3,120 ลา้นบาท คิดเป็น 

รอ้ยละ 30 จาก ณ สิน้ปี 2563 โดยสาเหตหุลกัมาจากการท่ีบรษัิทยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสญัญาขายทรพัยส์นิโรงแรมและเช่าทรพัยส์นิ

ดงักลา่วกลบัจากกองทรสัต ์โดยมีขอ้ตกลงในการซือ้คืน ซึง่ในสว่นนี ้บรษัิทยอ่ยจะถือเสมือนเป็นธุรกรรมการจดัหาเงิน ทาํให้

มีรายการหนีส้นิจากภาระผกูพนัท่ีเกิดจากสญัญาการเช่าทรพัยส์นิท่ีมีขอ้ตกลงในการซือ้คืนเพ่ิมขึน้ในระหวา่งงวด นอกจากนี ้

บรษัิทไดม้ีการออกตั๋วแลกเงิน ออกหุน้กู ้และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ในระหวา่งงวด หลงัจากหกักลบกบั

การชาํระคืนหนีส้นิบางสว่นในระหวา่งวด  

ส่วนของเจ้าของ 

กลุม่กิจการมีส่วนของเจา้ของรวม ณ สิน้ปี 2561 เท่ากับ 4,562 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 939 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 26 

จาก ณ สิน้ปี 2560 เป็นผลจากการเพ่ิมทนุ จาํนวน 611 ลา้นบาท การจ่ายหุน้ปันผล จาํนวน 116 ลา้นบาท และกาํไรสทุธิ         

ในปี 2561 อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งปี 2561 บรษัิทฯ มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.004445 บาท รวมเป็น

จาํนวน 13 ลา้นบาท 
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กลุ่มกิจการมีส่วนของเจ้าของรวม ณ สิน้ปี 2562 เท่ากับ 4,160 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 401 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 9          

จาก ณ สิน้ปี 2561 เป็นผลจากขาดทนุสทุธิในปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2562 

โดยมีอตัราหุน้ละ 0.025 บาท รวมเป็นจาํนวน 90 ลา้นบาท 

กลุ่มกิจการมีส่วนของเจ้าของรวม ณ สิน้ปี 2563 เท่ากับ 3,111 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 1,049 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 25           

จาก ณ สิน้ปี 2562 ตามผลประกอบการขาดทุนของกลุ่มกิจการในปี 2563 จาํนวน 1,041 ลา้นบาท ผลขาดทุนจากการ          

วดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จาํนวน 17 ลา้นบาท เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

จาํนวน 2 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามบรษัิทมีกาํไรจากการวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน-สทุธิภาษี จาํนวน 

11 ลา้นบาท 

กลุม่กิจการมีสว่นของเจา้ของรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เท่ากบั 2,173 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 938 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 30 จาก ณ สิน้ปี 2563 ตามผลประกอบการขาดทุนของกลุ่มกิจการในงวด จาํนวน 993 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม

บรษัิทมีกาํไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุในตราสารทนุผา่นกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ จาํนวน 6 ลา้นบาท และมีการเปลีย่นแปลง

สว่นไดเ้สยีของบรษัิทใหญ่ในบรษัิทยอ่ยจากการจาํหน่ายหุน้สามญัของบรษัิทย่อยแหง่หนึง่ จาํนวน 48 ลา้นบาท 

แหล่งที่มาของเงนิทุนและการบริหารจัดการสภาพคล่อง 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  

ในระหว่างปี 2561 กลุ่มกิจการมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน จาํนวน 435 ลา้นบาท ซึ่งมาจากการดาํเนินงานของ    

กลุม่กิจการ ไดแ้ก่ เงินรบัสทุธิจากธุรกิจโรงแรม และเงินรบัสทุธิท่ีมาจากธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เช่น เงินจอง เงินมดัจาํ

รบัคา่งวด และเงินโอนกรรมสิทธ์ิจากผูซ้ือ้หอ้งชุดของโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ภายหลงัชาํระหนีค้่าก่อสรา้งสาํหรบัโครงการ

อสงัหาริมทรพัย ์โดยมีเงินสดไดม้าจากการดาํเนินงานสทุธิ จาํนวน 852 ลา้นบาท นอกจากนี ้กลุม่กิจการไดน้าํเงินสดไปใช ้

ในการชาํระดอกเบีย้ จาํนวน 318 ลา้นบาทและชาํระคา่ภาษีเงินไดจ้าํนวน 100 ลา้นบาท  

ในระหว่างปี 2562 กลุ่มกิจการมีกระแสเงินสดใชไ้ปในการดาํเนินงาน จาํนวน 229 ลา้นบาท เน่ืองจากรายไดจ้ากธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัยล์ดลงจากภาวะการแขง่ขนัท่ีรุนแรง และพึง่พิงรายไดเ้พียงโครงการเดียว รวมทัง้มีตน้ทนุทางการเงินท่ีเพ่ิมขึน้  

โดยกลุ่มกิจการมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากกิจกรรมดาํเนินงานมาจากเงินสดสุทธิจาํนวน 290 ลา้นบาท ซึ่งมาจากการ

ประกอบการของกลุ่มกิจการ ไดแ้ก่ เงินรบัสทุธิจากธุรกิจโรงแรม และเงินรบัสทุธิท่ีมาจากธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์เช่น 

เงินจอง เงินมดัจาํรบัค่างวด และเงินโอนกรรมสิทธ์ิจากผูซ้ือ้หอ้งชุดของโครงการอสงัหาริมทรพัย ์ภายหลงัชาํระหนีส้ถาบนั

การเงินค่าก่อสรา้งสาํหรบัโครงการอสงัหาริมทรพัย ์นอกจากนี ้กลุ่มกิจการไดน้าํเงินสดไปใชใ้นการชาํระดอกเบีย้ จาํนวน 

478 ลา้นบาทและชาํระคา่ภาษีเงินไดจ้าํนวน 41 ลา้นบาท  

ในระหวา่งปี 2563 กลุม่กิจการมีกระแสเงินสดใชไ้ปในการดาํเนินงาน จาํนวน 946 ลา้นบาท เน่ืองจากผลของการแพรร่ะบาด

ของCOVID-19 ทาํใหแ้หลง่ท่ีมาของเงินทนุจากกิจกรรมดาํเนินงานของกลุม่กิจการ ไดแ้ก่ เงินรบัจากธุรกิจโรงแรม และเงิน

รบัมาจากธุรกิจพฒันอสงัหารมิทรพัย ์เช่น เงินจอง เงินมดัจาํรบัค่างวด และเงินโอนกรรมสิทธ์ิจากผูซ้ือ้หอ้งชุดของโครงการ

อสงัหาริมทรพัย ์ลดลงอย่างมาก นอกจากนี ้กลุ่มกิจการไดน้าํเงินทุนไปใช้ในกิจกรรมดาํเนินงาน  ได้แก่ การชาํระหนี ้         

ค่าก่อสรา้งสาํหรบัโครงการอสงัหาริมทรพัย ์และชาํระหนีเ้จ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีอ่ื้น สุทธิใช้ไปจาํนวน 358 ลา้นบาท           

ใชใ้นการชาํระดอกเบีย้ จาํนวน 577 ลา้นบาทและชาํระภาษีเงินไดส้ทุธิจากการรบัคืนภาษีเงินได ้จาํนวน 11 ลา้นบาท 
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ในระหว่างงวดเกา้เดือนแรกของปี 2564 กลุม่กิจการมีกระแสเงินสดใชไ้ปในการดาํเนินงาน จาํนวน 731 ลา้นบาท เน่ืองจาก

แหลง่ท่ีมาของเงินทนุจากกิจกรรมดาํเนินงานของกลุม่กิจการ ไดแ้ก่ เงินรบัจากธุรกิจโรงแรม และเงินรบัมาจากธุรกิจพฒันา

อสงัหารมิทรพัย ์เช่น เงินจอง เงินมดัจาํรบัคา่งวด และเงินโอนกรรมสทิธ์ิจากผูซ้ือ้หอ้งชดุของโครงการอสงัหาริมทรพัย ์ลดลง

อย่างมาก นอกจากนี ้กลุม่กิจการไดน้าํเงินทุนไปใชใ้นกิจกรรมดาํเนินงาน  ไดแ้ก่ การชาํระหนีค้่าก่อสรา้งสาํหรบัโครงการ

อสงัหาริมทรพัย ์และชาํระหนีเ้จา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น สทุธิใชไ้ปจาํนวน 313 ลา้นบาท ใชใ้นการชาํระดอกเบีย้ จาํนวน 

399 ลา้นบาทและจ่ายคา่ภาษีเงินไดส้ทุธิ จาํนวน 19 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ  

ในระหว่างปี 2561 กลุ่มกิจการไดน้าํเงินทนุไปใชใ้นกิจกรรมลงทุนโดยจ่ายเงินเพ่ือซือ้บริษัทย่อยจาํนวน 3,506 ลา้นบาท  

จ่ายซือ้อุปกรณ์ตกแต่งและเครื่องใชใ้นการดาํเนินงาน รวมทัง้การก่อสรา้งและปรบัปรุงอาคารของโรงแรม จาํนวน 694     

ลา้นบาท จ่ายเงินใหกู้้ยืมระยะสัน้แก่การร่วมคา้จาํนวน 315 ลา้นบาท จ่ายเงินเพ่ือเงินลงทุนในการร่วมคา้จาํนวน 126          

ลา้นบาทและจ่ายเงินเพ่ือซือ้เงินลงทนุระยะสัน้จาํนวน 30 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ไดร้บัชาํระคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้

จากการรว่มคา้จาํนวน 441 ลา้นบาท รบัคืนเงินมดัจาํการซือ้หุน้สามญัในบรษัิทอ่ืนจาํนวน 144 ลา้นบาท ดอกเบีย้รบัจาํนวน 

29 ลา้นบาท และเงินปันผลรบั จาํนวน 8 ลา้นบาท 

ในระหว่างปี 2562 กลุม่กิจการไดน้าํเงินทนุไปใชใ้นกิจกรรมลงทนุ โดยฝากธนาคารเพ่ือใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ํา้ประกันเพ่ิมขึน้

จาํนวน 807 ลา้นบาท จ่ายซือ้เงินลงทุนระยะสัน้จาํนวน 60 ลา้นบาท เพ่ิมทุนในการรว่มคา้จาํนวน 42 ลา้นบาท จ่ายซือ้

อปุกรณต์กแตง่และเครือ่งใชใ้นการดาํเนินงาน รวมทัง้การก่อสรา้งและปรบัปรุงโรงแรมและพืน้ท่ีใหเ้ช่าจาํนวน 381 ลา้นบาท 

และใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 80 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม ในระหวา่งปีกลุม่กิจการไดร้บัดอกเบีย้รบั

และเงินปันผลรบั จาํนวน 44 ลา้นบาท และ 11 ลา้นบาทตามลาํดบั 

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มกิจการได้รบัเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน โดยไดร้บัคืนเงินฝากธนาคารเพ่ือใช้เป็นหลกัทรพัย ์      

คํา้ประกนัจาํนวน 797 ลา้นบาท เงินฝากประจาํธนาคารลดลงจาํนวน 520 ลา้นบาท จากดอกเบีย้รบั จาํนวน 49 ลา้นบาท 

และเงินปันผลรบัจาํนวน 11 ลา้นบาท ในขณะเดียวกันไดใ้หกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันจาํนวน 128 ลา้นบาท 

จ่ายซือ้อปุกรณต์กแตง่และเครือ่งใชใ้นการดาํเนินงาน รวมทัง้การก่อสรา้งและปรบัปรุงโรงแรมและพืน้ท่ีใหเ้ช่าจาํนวน จาํนวน 

65 ลา้นบาท และจ่ายคา่หุน้ลงทนุในการรว่มคา้จาํนวน 59 ลา้นบาท  

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนแรกของปี 2564 กลุม่กิจการไดน้าํเงินทนุไปใชใ้นกิจกรรมลงทนุ โดยใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

จาํนวน 512 ลา้นบาท จ่ายซือ้อปุกรณต์กแตง่และเครื่องใชใ้นการดาํเนินงาน รวมทัง้การก่อสรา้งและปรบัปรุงโรงแรมจาํนวน 

จาํนวน 85 ลา้นบาทและเพ่ิมทนุในการรว่มคา้จาํนวน 32 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม ในระหว่างงวด กลุม่กิจการไดร้บัดอกเบีย้

รบัและเงินปันผลรบั จาํนวน 44 ลา้นบาท และ 11 ลา้นบาทตามลาํดบั 



หนงัสือแจง้การจดัสรรและเอกสารการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ บรษัิท แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรตี์ ้จาํกดั (มหาชน) 
 หนา้ 33 ของ 33   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ในระหว่างปี 2561 แหล่งท่ีมาของเงินทุนจากกิจกรรมจัดหาเงินมาจากการออกหุน้กูข้องบริษัทฯจาํนวน 2,768 ลา้นบาท    

เงินรบัจากการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินจาํนวน 2,365 ลา้นบาท เงินรบัจากการออกตั๋วแลกเงินจาํนวน 1,404 ลา้นบาท 

และเงินรบัจากการออกหุน้สามญัจาํนวน 611 ลา้นบาท และไดน้าํเงินทนุไปใชใ้นกิจกรรมจดัหาเงินโดยชาํระคืนหนีเ้งินกูย้ืม

จากสถาบันการเงินตามสญัญาจาํนวน 2,031 ลา้นบาท ชาํระคืนตั๋วแลกเงินจาํนวน 1,320 ลา้นบาท และชาํระคืนหุน้กู ้         

ท่ีครบกาํหนดจาํนวน 450 ลา้นบาท 

ในระหว่างปี 2562 แหล่งท่ีมาของเงินทุนจากกิจกรรมจัดหาเงินมาจากการออกหุน้กูข้องบริษัทฯจาํนวน 2,892 ลา้นบาท   

การออกตั๋วแลกเงิน จาํนวน 937 ลา้นบาท การกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 320 ลา้นบาท และไดน้าํเงินทนุ

ไปใชใ้นกิจกรรมจัดหาเงินโดยไดช้าํระคืนหุน้กูท่ี้ครบกาํหนด จาํนวน 1,280 ลา้นบาท ชาํระคืนตั๋วแลกเงินจาํนวน 1,150          

ลา้นบาท ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 417 ลา้นบาทและจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท 

จาํนวน 90 ลา้นบาท 

ในระหว่างปี 2563 แหล่งท่ีมาของเงินทุนจากกิจกรรมจัดหาเงินมาจากการออกหุน้กูข้องบริษัทฯจาํนวน 1,232 ลา้นบาท          

เงินรบัจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจาํนวน 890 ลา้นบาท เงินรบัจากการออกตั๋วแลกเงินจาํนวน 148 ลา้นบาท           

และไดน้าํเงินทุนไปใชใ้นกิจกรรมจัดหาเงินโดยชาํระคืนหุน้กูท่ี้ครบกาํหนดจาํนวน 1,644 ลา้นบาท ชาํระคืนหนีเ้งินกู้ยืม           

จากสถาบนัการเงินตามสญัญาจาํนวน 297 ลา้นบาท ชาํระคืนตั๋วแลกเงินจาํนวน 300 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้

จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 110 ลา้นบาท และชาํระหนีส้นิตามสญัญาเช่า จาํนวน 98 ลา้นบาท 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนแรกของปี 2564 แหลง่ท่ีมาของเงินทนุจากกิจกรรมจดัหาเงินมาจากการเงินรบัจากการขายสินทรพัย์

ให้กองทรสัต์โดยมีภาระผูกพันในการซือ้คืนของบริษัทย่อย จํานวน 4,236 ลา้นบาท การออกตั๋ วแลกเงินจํานวน 990          

ลา้นบาท การออกหุน้กูจ้าํนวน 598 ลา้นบาท เงินรบัจากการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินจาํนวน 899 ลา้นบาท เงินสดรบั 

จากการขายหุน้ในบรษัิทยอ่ยจาํนวน 48 ลา้นบาท และไดน้าํเงินทนุไปใชใ้นกิจกรรมจดัหาเงินโดยชาํระคืนหุน้กูท่ี้ครบกาํหนด

จาํนวน 1,600 ลา้นบาท ชาํระคืนหนีเ้งินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินตามสญัญาจาํนวน 986 ลา้นบาท ชาํระหนีส้นิตามสญัญาเช่า 

จาํนวน 106 ลา้นบาท ชาํระคืนหนีส้ินจากภาระผูกพนัท่ีเกิดจากสญัญาการเช่าทรพัยส์ินท่ีมีขอ้ตกลงในการซือ้คืน จาํนวน   

13 ลา้นบาท และจ่ายเงินประกนัการเชา่ จาํนวน 259 ลา้นบาท 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

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

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 
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 ใบนําฝากพิเศษ Bill Payment Pay-in Slip สาํหรับชาํระค่าจองซือหุ้น "GRAND"

สาขาผู้ รับฝาก/ Branch ........................................วนัท/ี Date....................

ชอืบัญชี : บัญชีจองซือหุ้น บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ชือผู้จองซือ ……………………………………………………………………….

A/C Name : Subscription A/C for Grande Asset Hotels And Property Public Company Limited Subscriber Name

บมจ. ธนาคารกรุงไทย เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น (Ref.1) …………………………………………………….

Comp Code :  22888 Registration Number(Ref.1) 

 เลขทีบตัรประชาชน /  หนงัสือเดินทาง/(Ref.2) .....................................

 ใบต่างด้าว/ ทะเบียนนิติบคุคล 

ID Card/ Passport / Alien Card / Company Registration No. (Ref.2) 

กรุณานําเอกสารฉบบันีไปชําระเงินได้ทีธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ทกุสาขาทวัประเทศ โดยไม่มีคา่ธรรมเนียมการชําระเงิน

Please bring along this document and make a payment at all Krung Thai Bank Branches with no charges

หมายเหต ุ: เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Ref.1) เป็นตวัเลข 10 หลกัเทา่นนั โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซือหุ้นทแีนบมาพร้อมหนงัสอืแจ้งสทิธิการจองซือหุ้นสามญัเพมิทนุ

Remark : Registration Number (Ref.1), Comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum. 

ชือผู้ นําฝาก (Deposit by) ..............................................................................................โทรศพัท์ (Tel) ……………………………………………………

จํานวนเงินเป็นตวัอกัษร (บาท) Amount in Words (Baht)

สําหรับธนาคาร

  เงินสด (Cash)

  เช็ค (Cheque)

เลขทีเช็ค (Cheque No.) ธนาคาร Bank / สาขา Branch จํานวนเงิน / Amount สาํหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร

ผู้ รับเงิน / ผู้ รับมอบอํานาจ

สําหรับลกูค้า

 ใบนําฝากพิเศษ Bill Payment Pay-in Slip สาํหรับชาํระค่าจองซือหุ้น "GRAND"

สาขาผู้ รับฝาก/ Branch ........................................วนัท/ี Date....................

ชอืบัญชี : บัญชีจองซือหุ้น บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี ชือผู้จองซือ ……………………………………………………………………….

A/C Name : Subscription A/C for Grande Asset Hotels And Property Public Company Limited Subscriber Name

บมจ. ธนาคารกรุงไทย เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น (Ref.1) …………………………………………………….

Comp Code :  22888 Registration Number(Ref.1) 

 เลขทีบตัรประชาชน /  หนงัสือเดินทาง/(Ref.2) .....................................

 ใบต่างด้าว/ ทะเบียนนิติบคุคล 

ID Card/ Passport / Alien Card / Company Registration No. (Ref.2) 

กรุณานําเอกสารฉบบันีไปชําระเงินได้ทีธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ทกุสาขาทวัประเทศ โดยไม่มีคา่ธรรมเนียมการชําระเงิน

Please bring along this document and make a payment at all Krung Thai Bank Branches with no charges

หมายเหต ุ: เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Ref.1) เป็นตวัเลข 10 หลกัเทา่นนั โดยตรวจสอบจากใบรับรองการจองซือหุ้นทแีนบมาพร้อมหนงัสอืแจ้งสทิธิการจองซือหุ้นสามญัเพมิทนุ

Remark : Registration Number (Ref.1), Comprising of 10-digit numbers, is verified by subscription certificate enclosed with Information Memorandum. 

ชือผู้ นําฝาก (Deposit by) ..............................................................................................โทรศพัท์ (Tel) ……………………………………………………

  เช็ค (Cheque)

ผู้ รับเงิน / ผู้ รับมอบอํานาจจํานวนเงินเป็นตวัอกัษร (บาท) Amount in Words (Baht)

สําหรับธนาคาร

  เงินสด (Cash) เลขทีเช็ค (Cheque No.) ธนาคาร Bank / สาขา Branch จํานวนเงิน / Amount สาํหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร
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