
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 
(แบบ 69-Debt-II&HNW) 

 
  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน)  
Central Plaza Hotel Public Company Limited 

เสนอขาย  
“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561” 

 
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.41 ต่อปี โดยช าระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 

จ านวนที่เสนอขายไม่เกิน 700,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 700,000,000 บาท 
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 

เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ ่
(โดยการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้และบริษัท) 

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A แนวโน้มเครดิต Stable จากบริษัท ทรสิเรทติ้ง จ ากัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 
ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

ตลอดอายุของหุ้นกู้ 

ระยะเวลาการจองซื้อหุน้กู ้
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ในระหว่างเวลาท าการของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหุ้นกู ้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวน วันที ่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

ค าเตือน : ก่อนตัดสินในลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับผู้ออกตราสารหน้ีและเงื่อนไขของตราสารหน้ี รวมท้ังความ
เหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ี มิได้เป็ นการแสดงว่า
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุน
ในตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแส ดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ีแต่อย่างใด ท้ังน้ี การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ีเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้เสนอขายตราสารหน้ี 

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีข้อความหรือรายการท่ีเป็นเท็จหรือขาดข้อความท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ผู้ถือตราสารหน้ีท่ีได้ซ้ือตราสาร
หน้ีไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ีน้ันมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรื อเจ้าของตราสารหน้ีได้ตาม
มาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท้ังน้ี ภายในหน่ึงปีนับแต่วันท่ีได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตรา
สารหน้ีเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีผลใช้บังคับ 

บุคคลท่ัวไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนังสือชี้ชวนได้ท่ีศูนย์สารนิเทศ ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขท่ี 333/3 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในทุกวันท าการของส านักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-
12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง http:// www.sec.or.th 

 

 

ค าเตือน : การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน 
 

http://www.sec.or.th/


 

สารบัญ 

 
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (Factsheet) ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1 

   
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ส่วนที่ 2 หน้าที่ 1 
   
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้   
 3.1 การประกอบธุรกิจ  
 1.      นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ ส่วนที่ 3.1 (1) หน้าที่ 1 
 2.      ลักษณะการประกอบธุรกจิ ส่วนที่ 3.1 (2) หน้าที่ 1 
  3.      ปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 3.1 (3) หน้าที่ 1 
  4.      ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 1 
  5.      ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนที่ 3.1 (5) หน้าที่ 1 
  6.      ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น ส่วนที่ 3.1 (6) หน้าที่ 1 
 3.2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  
 7.      ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ส่วนที่ 3.2 (7) หน้าที่ 1 
 8.      โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 1 
   9.      การก ากับดูแลกิจการ ส่วนที่ 3.2 (9) หน้าที่ 1 
  10.      ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนที่ 3.2 (10) หน้าที่ 1 
  11.      การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วนที่ 3.2 (11) หน้าที่ 1 
  12.      รายการระหว่างกัน  ส่วนที่ 3.2 (12) หน้าที่ 1 
 3.3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  
  13.      ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 1 
  14.      การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส่วนที่ 3.3 (14) หน้าที่ 1 
   
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ส่วนที่ 4 หน้าที่ 1 
   
ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่วนที่ 5 หน้าที่ 1 

  

เอกสารแนบ 1 ร่างข้อก าหนดสิทธิ 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในบริษัทย่อย 

เอกสารแนบ 4 งบการเงิน 

เอกสารแนบ 5 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

 



   ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร 

 

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1 

สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชี้ชวน 
ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและควำมเสี่ยงที่ส ำคัญของตรำสำรที่เสนอขำย  

ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนกำรตัดสินใจลงทุน 

ส่วนท่ี 1 
สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร (Fact Sheet) 

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มผู้ีแทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ชื่อผู้ออก : บริษัท โรงแรมเซ็นทรลัพลำซำ จ ำกัด (มหำชน)                                     

มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท รำคำที่เสนอขำยหน่วยละ 1,000 บำท 

ส่วนท่ี 1 สำระส ำคัญของตรำสำร 
ประเภทตรำสำร : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ช่ือเฉพำะของหุน้กู ้ : หุ้นกู้ของบรษิัท โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 

2561 
อัตรำดอกเบี้ยของหุ้นกู้  : อัตรำดอกเบี้ยคงทีร่้อยละ 2.41 ตอ่ป ี
อำยุของหุ้นกู ้ : 3 (สำม) ปีนับจำกวันออกหุ้นกู ้
วันที่ออกหุ้นกู ้ : 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 
วันที่ครบก ำหนดอำย ุ : 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 
กำรช ำระดอกเบี้ย : ช ำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และช ำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ำยในวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู้ 
สกุลเงิน :  บำท 
จ ำนวนหุน้กู้ที่เสนอขำย : 700,000 (เจ็ดแสน) หน่วย 
มูลค่ำหุ้นกู้ทีเ่สนอขำย : 700,000,000 (เจ็ดร้อยล้ำน) บำท 
อันดับเครดิต :  หุ้นกู้ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ A แนวโน้มอันดับ Stableโดยผลกำรจัด 
ณ วันเสนอขำย อันดับโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ำกัด เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มี

กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดอำยุหุ้นกู้ 
นำยทะเบียนหุ้นกู ้            :  ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) 

   
ส่วนท่ี 2 ลักษณะพิเศษและควำมเส่ียงของตรำสำร  

2.1 ลักษณะพิเศษและควำมเส่ียงของหุ้นกู้ (รำยละเอียดปรำกฏตำมหนงัสือช้ีชวน ส่วนที่ 4 หัวข้อรำยละเอียดของตรำสำร
หนี้ทีเ่สนอขำย) 
ผู้ออกหุ้นกู้จะท ำกำรช ำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 19 พฤษภำคม และ วันที่ 19 พฤศจิกำยน ของแต่ละปี
ตลอดอำยุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันก ำหนดช ำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงก ำหนดวันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 และวันก ำหนด
ช ำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ำยจะตรงกับวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยบริษัทจะจ่ำยช ำระโดยเช็คขีดคร่อมเฉพำะในนำม
ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือ โดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตำมรำยละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ ตำมรำยละเอียดที่
ปรำกฏในหนังสือช้ีชวน ส่วนที่ 4 รำยละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขำย และในเอกสำรแนบ 1 ข้อ 9 วิธีกำร เวลำ และ
สถำนที่ส ำหรับกำรช ำระหนี้ตำมหุ้นกู้ 



   ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำร 

 

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 2 

2.2 ควำมเสี่ยงทั่วไป  

 2.2.1 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู ้

 ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมหนังสือช้ีชวน ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ หัวข้อ ปัจจัยควำมเสี่ยง 

 2.2.2 ควำมเสี่ยงของตรำสำร 

  1) ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk)  
 หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่ผู้ออกตรำสำรจะไม่สำมำรถจ่ำยดอกเบี้ยหรือไม่สำมำรถคืนเงินต้นหรือเงินลงทุนไม่ว่ำ
ด้วยเหตุใด ๆ และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้หยุดจ่ำยดอกเบี้ยหรือเงินต้น ก็เป็นกำรผิดนัดช ำระหนี้หุ้นกู้ (default) ซ่ึงหำกผู้ออกหุ้นกู้
ประกำศล้มละลำยหรือผิดนัดช ำระหนี้หุน้กู้ ผู้ถือหุ้นกู้ เจ้ำหนี้อื่นของบริษัทผู้ออกหุน้กู้จะมีบุริมสิทธิเหนือผูถ้ือหุ้นของบรษิทั
ผู้ออกหุ้นกู้  ในกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้  ผู้ลงทุนสำมำรถดู credit rating ที่จัดท ำโดยสถำบันจัด
อันดับควำมเสี่ยง (CRA) ประกอบกำรตัดสินใจลงทุนได้ถ้ำ credit rating ของหุ้นกู้ต่ ำ แสดงว่ำควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของหุ้นกู้
หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยควำมเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่ำว   

อย่ำงไรก็ตำม  ก่อนกำรลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ นอกจำกกำร
พิจำรณำ credit rating ของหุ้นกู้หรือบริษัทผู้ออกหุ้นกู้  และผู้ลงทุนควรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมถึง
กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรจัดอันดับ credit rating ได้จำกเว็บไซต์ส ำนักงำน ก.ล.ต. สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือ หรือ
สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย  

 2) ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ (Price Risk) 
 หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ต้องกำรขำยหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้อำจขำยได้ต่ ำ
กว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้หรือรำคำที่ซ้ือมำ ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด กล่ำวคือ หำกอัตรำดอกเบี้ย
ของตลำดสูงขึ้น รำคำหุ้นกู้จะลดลง ทั้งนี้ โดยทั่วไปรำคำของหุ้นกู้ที่มีอำยุคงเหลือยำวกว่ำจะได้รับผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยในตลำดมำกกว่ำ 

 3) ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) 
 หมำยถึง ควำมเส่ียงที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะขำยหุ้นกู้ในตลำดรองก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน  
ผู้ถือหุ้นกูอ้ำจไม่สำมำรถขำยหุ้นกู้ได้ทันทีในรำคำที่ตนเองต้องกำร เนื่องจำกกำรซ้ือขำยเปลี่ยนมือของตรำสำรในตลำดรอง
อำจมีไม่มำก  ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้น ำหุ้นกู้ไปซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) ผู้ถือหุ้นกู้สำมำรถซ้ือขำย
หุ้นกู้ในตลำดรองได้กับผู้ค้ำตรำสำรหนี้  
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ส่วนท่ี 2 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2523 ด้วย
ทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจ านวน 300,000,000 บาท โดยกลุ่มจิราธิวัฒน์ เพื่อด าเนินการก่อสร้างโรงแรมประเภทเดอร์ลุกซ์  
ขนาด 26 ช้ัน ประกอบด้วยห้องพักหรูจ านวน 607 ห้อง รวมถึงห้องจัดเลี้ยงและส่ิงอ านวยความสะดวกอื่น ๆ อย่างพร้อมมูล 
เมื่อการก่อสร้างโรงแรมรวมทั้งปัจจัยอย่างอื่นได้แล้วเสร็จ ได้เปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2526 โดย
ท าสัญญาว่าจ้างกลุ่ม Hyatt International Corporation เข้ามาบริหารจัดการ โดยใช้ช่ือโรงแรมว่า โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัล
พลาซา ต่อมาทางกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ขอยกเลิกสัญญาการจัดการบริหารโรงแรมกับกลุ่ม Hyatt International 
Corporation เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2530 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งส้ิน 35 แห่ง แบ่งออกเป็นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจโรงแรม 30 บริษัท และประกอบธุรกิจอาหาร 3 บริษัท ได้แก่ อาหารบริการด่วน, อาหารญี่ปุ่น และโรงงานไอศกรีม 
นอกจากนั้น บริษัทยังได้ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 1 แห่ง และศูนย์การเรียนรู้อีก 1 แห่ง ทั้งนี้ ปัจจุบันกลุ่ม
บริษัทมีโรงแรมภายใต้การด าเนินงานจ านวน 15 แห่ง มีจ านวนห้องพักที่ให้บริการรวม 3,825 ห้อง ครอบคลุมพื้นที่ส าคัญ
ทางเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและอันดามัน รวมทั้งมีสาขาของธุรกิจอาหารบริการด่วนรวม 
774 สาขา ด าเนินงานภายใต้แบรนด์ Mister Donut, KFC, Auntie Anne’s, Pepper Lunch, Chabuton, Cold Stone Creamery, 
RYU Shabu Shabu, The Terrace, Yoshinoya, Ootoya, Tenya และ Katsuya เปิดให้บริการครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ
ไทย         

นอกจากนี้ บริษัทได้รับจ้างให้เป็นผู้ด าเนินกิจการและบริหารโรงแรมภายใต้สัญญาบริหารโรงแรม (Hotel 
Management Agreement) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีโรงแรมที่มีการลงนามสัญญา
บริหารจัดการทั้งส้ิน จ านวน 57 โรงแรม ในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ลาว ศรีลังกา มัลดีฟส์ จีน เอธิโอเปีย การ์ตา 
โอมาน และตุรกี โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีห้องพักที่มีการลงนามสัญญาบริหารจัดการจ านวนรวมทั้งส้ิน 
10,899 ห้อง  

ท าให้บริษัทมีโรงแรมภายใต้การด าเนินงานและภายใต้สัญญาบริหารโรงแรมรวมทั้งส้ินจ านวน 72 โรงแรมและมี
ห้องพักรวมทั้งส้ิน 14,724 ห้อง 

ธุรกิจโรงแรมภายใต้ช่ือ “เซ็นทารา” เป็นช่ือที่ใช้อย่างเป็นทางการส าหรับโรงแรมในเครือของบริษัท โดยมี
นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกันส าหรับแต่ละแบรนด์ ในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
แบ่งเป็น 6 แบรนด์ ได้แก ่

1. เซ็นทาราแกรนด์โฮเท็ลและรีสอร์ท โรงแรมและรีสอร์ทระดับ 5 ดาวที่ได้รับการออกแบบอย่างโดดเด่น โรงแรม
ทุกแห่งตั้งอยู่บนท าเลที่สะดวกใจกลางเมือง หรือบนชายหาดส่วนตัว ในแหล่งท่องเที่ยวหลักที่ส าคัญ ครบถ้วน
ด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการที่ได้มาตรฐานสูงสุด ทั้งด้านห้องพัก ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม
สัมนา สปาเซ็นวารี สระว่ายน้ า ห้องออกก าลังกาย คิดส์คลับ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ   
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2. เซ็นทาราโฮเท็ลและรีสอร์ท โรงแรมและรีสอร์ทมาตรฐานระดับ 4 ดาว มีท าเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ชายหาด หรือ
เกาะที่มีช่ือเสียงในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน และการบริการที่เป็นเลิศ 

3. เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน แบรนด์ที่น าเสนอความแตกต่างด้วยดีไซน์โดดเด่นมีเอกลักษณ์  เพื่อตอบสนองความ
เป็นส่วนตัวของแขกผู้เข้าพัก  

4. เซ็นทาราเรสซิเดนซ์และสวีท ส าหรับแขกที่ต้องการเข้าพักระยะยาว พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน โดยมี
ให้เลือก 2 ระดับ ได้แก่เซ็นทาราแกรนด์ซ่ึงเป็นแบรนด์ระดับ 5 ดาว และแบรนด์เซ็นทาราระดับ 4 ดาว  

5. เซ็นทราโฮเท็ลและรีสอร์ท โรงแรมและรีสอร์ทระดับกลางที่เน้นเรื่องความคุ้มค่าสมราคา ด้วยห้องพักที่ตกแต่ง
และใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ มีบริการอื่นๆ ครบครัน   

6. โคซ่ี โฮเทล แบรนด์ใหม่ล่าสุดในเครือเซ็นทาราเพื่อนักเดินทางที่เน้นที่พักราคาประหยัดแต่คุ้มค่า ในท าเลที่
สะดวกต่อการเดินทาง โดยโรงแรมถูกออกแบบเพื่อความสะดวกสบายให้แก่ผู้เข้าพัก  

หลังจากที่บริษัทประสบความส าเร็จเป็นอย่างสูง ในการขยายธุรกิจในช่วง5-6 ปีที่ผ่านมา โดยได้เพิ่มจ านวนโรงแรม
ที่อยู่ภายใต้การบริหารทั้งส้ินจาก 22 โรงแรมในปี 2552 เป็น 72 โรงแรมในปัจจุบัน ท าให้แบรนด์เซ็นทาราเป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งขึ้นในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ส าหรับแผนพัฒนาธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า ทางบริษัทมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจไปยังตะวันออก
กลางและยุโรปตามล าดับ โดยบริษัทมี 2 กลยุทธ์คือ Asset Right และ Asset Light กล่าวคือ เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมี
กระแสเงินสดคงเหลือ และมีความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มขึ้น เมื่อมีโอกาสที่ดี พบท าเลที่ตั้งที่ดีทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศก็จะพิจารณาที่จะพัฒนาโรงแรมของตนเอง ซ่ึงจะเน้นการลงทุนในประเทศทีเ่ปน็ศนูย์กลางการค้าและเศรษฐกิจ 
รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายความแข็งแกร่งทางการตลาด โดยจะเน้นการเปิดส านักงานขายใน
ต่างประเทศ ที่ซ่ึงเป็นฐานลูกค้าหลักของทางบริษัท หรือประเทศที่มีแนวโน้มการเติบโตทางการท่องเที่ยวอย่างโดดเด่น 
ส่วนในประเทศไทยนั้น ทางบริษัทมีแผนในการลงทุนที่จะขยายแบรนด์โคซ่ี รวมถึงการพิจารณาการขยายและปรับปรุง
โรงแรมที่มีอยู่  ในขณะเดียวกันทางบริษัทยังคงใช้แผนกลยุทธ์แบบ Asset Light เพื่อขยายธุรกิจการรับบริหารโรงแรมโดย
จะเน้นการสร้างความแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียให้มากย่ิงขึ้น พร้อมทั้งขยายธุรกิจไปยังทวีปตะวันออกกลาง 
 

สรุปปัจจัยความเสี่ยง 
การลงทุนในตราสารหนี้ของบรษิทั ผู้ลงทนุควรพจิารณาปัจจัยความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นกบับรษิัท ซ่ึงหากเกิดขึ้น

อาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และ/หรือ ฐานะการเงินของบริษทั ท าให้ไม่เป็นไปตามทีค่วรจะเป็นในสถานการณ์
ปกติ โดยปจัจัยความเสี่ยงหลักทีเ่กี่ยวข้องกับบรษิัท มีดงันี้ 

1. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก 
 เช่นปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองและการชุมนุมทางการเมือง ปัญหาภัยธรรมชาติ ปัญหา

เศรษฐกิจตกต่ า และปัญหาราคาน้ ามันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดจนความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยได้กระจายท าเลที่ตั้งของโรงแรมตามภูมิภาคต่างๆ รวมถึง
มุ่งเน้นขยายธุรกิจด้านการรับบริหารโรงแรมมากขึ้น ประกอบกับความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่าย การ
ปรับตัวตามทิศทางการตลาด รวมทั้งการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
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 ธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริการด่วน เช่นการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลัก
ในการประกอบอาหาร เช่น โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) ซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทใน
ระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตามการที่ธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริการด่วนมีประเภทอาหารที่แตกต่างกันมากกว่า 
10 แบรนด์ ประกอบด้วยอาหารหลักและอาหารเบา และมีกระจายตัวของสาขาครอบคลุมไปในหลายพื้นที่ทั้ง
ในกรุงเทพฯและตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศจะสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยภายนอกดังกล่าวได้ 

2. ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการแข่งขันทางธุรกิจ 
 การเพิ่มจ านวนของโรงแรมระดับบน ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคามากขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการ
เดิมได้มีการพัฒนาและปรับตัวเพื่อการแข่งขันมากขึ้น    
 ในธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริการด่วนคู่แข่งรายใหม่เข้ามาแข่งขันเสมอ เนื่องจากธุรกิจมีการ
ป้องกันผู้เข้าร่วมธุรกิจรายใหม่อยู่ในระดับต่ า อีกทั้งยังมีสินค้าชนิดใหม่ซ่ึงเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   
 บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญด้านการพัฒนาและการอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเน้น
เรื่องคุณภาพของการให้บริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกเมนูอาหารใหม่อย่างต่อเนื่อง และขยายตลาดให้
ครอบคลุมทุกภูมิภาคเพื่อให้แบรนด์เป็นที่ยอมรับ 

3. ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการด าเนินธุรกิจภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ 
 สัญญาแฟรนไชส์ต่างๆนั้น มีการระบุเงื่อนไขและอายุของสัญญาไว้ หากสัญญาดังกล่าวครบก าหนด
และผู้ให้สิทธิในต่างประเทศไม่ประสงค์จะต่อสัญญาดังกล่าว หรือตกลงต่อสัญญาดังกล่าวภายใต้ข้อก าหนด
หรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นคุณต่อบริษัทย่อย 
 บริษัทให้ความส าคัญในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้สิทธิมาโดยตลอดและเตรียมพร้อมในการ
เจรจาต่ออายุสัญญาแฟรนไชส์ล่วงหน้าก่อนที่สัญญาจะครบก าหนดในแต่ละคราว 

4. ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการด าเนินธุรกิจอาหารและอาหารบริการด่วนอันเป็นผลจากการ
ต่อสัญญาเชา่พื้นที่ประกอบธุรกิจ 
 ช่องทางการจ าหน่ายส าหรับธุรกิจอาหารและอาหารบริการด่วนที่ด าเนินการส่วนใหญ่จะเป็นการเช่า
พื้นที่ในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่หากสัญญาดังกล่าวครบก าหนดและไม่ได้รับการ
ต่อสัญญา บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียรายได้จากการด าเนินธุรกิจในพื้นที่เช่าดังกล่าวไปทั้งหมด
หรือบางส่วน 
 อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทมีก าหนดอายุสัญญาที่แตกต่างกันตามอายุและวันที่เริ่มท าสัญญาเช่าพื้นที่แต่
ละแห่ง ท าให้เป็นการกระจายความเสี่ยงได้บางส่วน ในขณะเดียวกันบริษัทก็มีการเปิดขยายสาขาใหม่กระจาย
ออกไปในท าเลที่หลากหลายอยู่ตลอด 

5. ความเสี่ยงจากการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้และสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว 
  ภายใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้ของบริษัทและสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง 

ก าหนดให้บริษัทด ารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น โดยค านวณจากงบการเงินรวม



 ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป 

 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 4 

ทุกรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในอัตราไม่เกิน 2:1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีระดับอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 0.75 เท่า 

6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษัทและบริษัทในเครือมีรายได้บางส่วนที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศซ่ึงบริษัทได้พิจารณาอัตรา
แลกเปลี่ยนในแต่ละปีเพื่อก าหนดอัตราค่าห้องพักที่ เหมาะสม และได้ตั้งค่าเผื่อความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนไว้อีกทอดหนึ่ง รวมทั้งมีรายจ่ายบางส่วนที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ 
 อย่างไรก็ดี เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา ทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วน
ที่น้อยมากเมื่อเทียบกับรายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทและบริษัทในเครือ 

7. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม 9,206.4 ล้านบาท คิด

เป็น 59.2% ของหนี้สินรวม โดยมีสัดส่วนอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rates) มากกว่าร้อยละ 40 ทั้งนี้หาก
อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงทุก 0.25% จะส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงประมาณปีละ 10 ล้านบาท 

8. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์ 
  บริษัทมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจตามแนวทางพันธกิจของบริษัท โดยการก าหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจ

ของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงต่างๆที่บริษัทสามารถยอมรับได้ 

9. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
  บริษัทมีการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของลูกค้า

และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับตลอดจนทรัพย์สินขององค์กรและทุกฝ่าย 

10. ความเสี่ยงด้านการเงิน  
  บริษัทมีนโยบายการให้ใช้เงินในงบประมาณที่ก าหนดเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลตอบแทนอย่าง

เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจัดสรรเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอโดยสามารถบริหารต้นทุนให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อคงศักยภาพในการด าเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทมีการ
ด ารงอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมส่งผลให้บริษัทสามารถด าร งสภาพ
คล่องและส ารองวงเงินกู้จากสถาบันการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง   

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดปัจจัยความเสี่ยงได้ในส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ ข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ยง  

ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 18,282.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 825.8 ล้านบาท หรือ 4.7% จากปีก่อน 
ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 0.7% และรายได้จากธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 9.3% บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไร
ก่อนค่าเส่ือมราคา ค่าตัดจ าหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จ านวน 3,572.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 



 ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป 

 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 5 

223.7 ล้านบาท หรือ 5.9% และมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ 1,154.8 ล้านบาท ลดลง 204.2 ล้านบาท หรือ 15.0% 
จากปีก่อน และมีก าไรสุทธิหลังรายการพิเศษ 1,188.5 ล้านบาท ลดลง 158.1 ล้านบาท หรือ 11.7%  

ในปี 2557 โรงแรมในกรุงเทพฯได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านการเมืองโดยเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2556 ซ่ึงส่งผล
กระทบกับการท่องเที่ยว ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวลดลง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านการเมืองเริ่มดีขึ้นหลังจากไตรมาส 
3 นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยภาครัฐและองค์กรต่างๆ ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มมากขึ้น ส่วนโรงแรมประเภทรีสอร์ททางภาคใต้ส่วนใหญ่ยังมีรายได้ดีกว่าปีก่อน นอกจากนี้โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ และโรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ท และสปา มัลดีฟส์ มีผลการด าเนินงานที่ดี อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมเติบโตและมีรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ธุรกิจอาหารนั้นประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นถึง 842 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.3% จ านวนสาขาที่ขยายเพิ่มมากขึ้นถึง 38 สาขา 
และการเปิดให้บริการของแบรนด์ใหม่ คือ คัตสึยะ 

ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 9,728.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
726.4 ล้านบาท หรือ 8.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อน รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย รายได้รวมของธุรกิจ
โรงแรมเพิ่มขึ้น 14.3% และรายได้รวมของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 3.3% ในขณะที่ต้นทุนขายจากธุรกิจโรงแรม และธุรกิจ
อาหาร (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายส่วนที่เป็นส่วนต้นทุนขาย) ลดลงเล็กน้อยจาก 36.8% และ 49.8% ในช่วง 6 
เดือนแรกปี 2557 เป็น 36.4% และ 47.4% ตามล าดับในช่วงเดียวกันปี 2558  

ณ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 27,761.0 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2557 คิดเป็น 3.3% 
และมีหนี้สินรวมจ านวน 15,549.0 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2557 คิดเป็น 8.5% ซ่ึงเป็นผลจากการที่บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะ
ยาว และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง ในขณะเดียวกันส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 12,211.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ส้ินปี 2557 จากก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรที่เพิ่มขึ้น 

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.75 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2558 ซ่ึงเป็นการจัดโครงสร้างทางการเงินที่ยังคงอยู่ในข้อก าหนดตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม (Covenant) โดย
แหล่งที่มาของเงินทุนส่วนหนึ่งมาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัท และจากการกู้ยืม 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ได้มีมติอนุมัติให้บรษิัทออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ระยะยาว ภายในวงเงินไมเ่กิน 5,000 ล้านบาท (วงเงินหมุนเวียน) โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร หรือบคุคล
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจก าหนด ราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีเสนอขาย และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการใดๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม ในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดในการ
ออกหุ้นกู้ ก าหนดรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ รวมทัง้การเข้าท าสัญญาที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม  

บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 
จ านวนไม่เกิน 700,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 700,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน
สถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่องการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปช าระคืน
เงินกู้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการของบริษัท 



 ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป 

 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 6 

หุ้นกูใ้นครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด ในระดับ A แนวโน้มเครดิต Stable ณ 
วันที่ 12 ตุลาคม 2558 
 



   ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1 (1) หน้าที่ 1 

ส่วนท่ี 3.1 

การประกอบธรุกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1           เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

ธุรกิจโรงแรม 

  ส าหรับกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจในปี 2558 ยังคงเป็นไปในแนวทางที่เรียกว่า “Asset Right และ Asset Light”(1) 

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาธุรกิจระยะยาวของบริษัท อันได้แก่ 

ในประเทศ 

  เน้นการลงทุนในโรงแรมภายใต้แบรนด์ COSI ซ่ึงเป็นแบรนด์ใหม่ส าหรับโรงแรมแนวไลฟ์สไตล์เพื่อ
นักท่องเที่ยวอิสระที่ช่ืนชอบการเดินทางแบบประหยัดแต่คุ้มค่า โดย COSI จะให้บริการภายใต้บรรยากาศที่ทันสมัย สะอาด 
และปลอดภัย ทั้งนี้ โรงแรม COSI แห่งแรกในประเทศไทยมีก าหนดเปิดให้บริการในปี 2560 

ต่างประเทศ 

  เรายังคงมองหาโอกาสในการลงทุนและเข้าซ้ือกิจการในเมืองที่เป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรุงลอนดอน ขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับการเจาะตลาดตะวันออกกลาง จีน และอาเซียนผ่านทางการท า
สัญญาบริหารจัดการเป็นหลัก 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: (1) “Asset Right และ Asset Light” กล่าวคือ เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดคงเหลือ และมีความสามารถในการก่อหนี้
เพ่ิมขึ้น เมื่อมีโอกาสที่ดี พบท าเลที่ตั้งที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศก็จะพิจารณาที่จะพัฒนาโรงแรมของตนเอง ซึ่งจะเน้นการลงทุน ใน
ประเทศที่เป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจ รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือขยายความแข็งแกร่งทางการตลาด โดยจะเน้นการเปิด
ส านักงานขายในต่างประเทศ ที่ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของทางบริษัท หรือประเทศที่มีแนวโน้มการเติบโตทางการท่องเที่ยวอย่างโดดเด่น ส่วนใน
ประเทศไทยนั้น ทางบริษัทมีแผนในการลงทุนที่จะขยายแบรนด์โคซี่ รวมถึงการพิจารณาการขยายและปรับปรุงโรงแรมที่มีอยู่  ในขณะเดียวกัน
ทางบริษัทยังคงใช้แผนกลยุทธ์แบบ Asset Light เพื่อขยายธุรกิจการรับบริหารโรงแรมโดยจะเน้นการสร้างความแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียให้มาก
ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขยายธุรกิจไปยังทวีปตะวันออกกลาง 



   ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1 (1) หน้าที่ 2 

ธุรกิจอาหาร 

ในการด าเนินธุรกิจอาหาร บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้น าในธุรกิจอาหาร  โดยการขยายสาขาของแบรนด์เดิมที่
บริษัทมีอยู่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอรวมถึงการเพิ่ม แบรนด์ใหม่ๆเข้ามาใน 
Portfolio ของบริษัท 

บริษัท ได้วางแผนการขยายสาขาร้านอาหารในเครือของบริษัท ในเชิงรุก มุ่งเน้นการขยายสาขาเพื่อขยายตลาด 
ไปสู่กลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้บริการต่างๆ ของร้านอาหารในเครือบริษัท ในทุกพื้นที่ บริษัท มีแผนในการขยาย
สาขาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ความระมัดระวังในการเลือกสถานที่เปิดร้านให้มีความเหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจร้านอาหารของบริษัท จะประสบความส าเร็จและมีก าไรจากการด าเนินงาน ตลอดจนธุรกิจร้านอาหาร
ใหม่ของบริษัท  ต้องได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีเยี่ยม การคัดเลือกสถานที่ตั้งร้านให้มีความโดดเด่นกว่าร้านค้า
คู่แข่ง และการขยายสาขาเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ในการเพิ่มยอดขายของบริษัท เป็นส่ิงที่บริษัท ได้ให้ความส าคัญเป็นอันดับ
ต้นๆ และได้บรรจุไว้ในแผนการขยายสาขาของบริษัท ในทุกปี 

ในส่วนของธุรกิจอาหาร บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด (“CRG”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยยังคงเน้นกลยุทธ์ใน
การขยายสาขาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างปี 2557 CRG ได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นจ านวน 38 สาขา ซ่ึงเป็น
ของเครื่องหมายการค้าเดิม (มิสเตอร์ โดนัท, เคเอฟซี, อานตี้ แอนส์, เปปเปอร์ ลันช์, ชาบูตง, โคล สโตน ครีมเมอรี่, เดอะ 
เทอเรส, โยชิโนยะ, โอโตยะ และเทนยะ)  และเครื่องหมายการค้าใหม่ (คัตสึยะ) อย่างไรก็ดีในระหว่างครึ่งปีแรกปี 2558 
CRG ไดม้ีการปิดสาขาเพิ่มขึ้นจ านวน 7 สาขา ท าให้จ านวนสาขา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจ านวน 774 สาขา 

ส าหรับงวด 6 เดือนของปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม 5,033 ล้านบาท (ปี 2557: 4,871 ล้านบาท) โดยเพิ่มขึ้น 162 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตราการเติบโตของยอดขายรวมทุกสาขา (Total-System-Sales Growth) 
เพิ่มขึ้น  +3.3% (ไตรมาส 2 ปี 2557: +7.4%) และมีอัตราการเติบโตจากสาขาเดิม (Same-Store-Sales Growth) -0.1% (ไตร
มาส 2 ปี 2557: -0.9%) โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของยอดขายนั้นยังคงมาจากการขยายสาขาส าหรับแบรนด์เดิมและแบ
รนด์ใหม่, การจัดท าการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางส่ือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทมีการ
ปรับปรุงพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ลูกค้าได้ทดลองอยู่สม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังเพิ่มขึ้นจากการปรับราคาขายสินค้า
ประเภทเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามหากเทียบอัตราการเติบโตของยอดขายรวมทุกสาขา (TSS) ของปีปัจจบุันเทียบกับปทีี่
แล้วจะพบว่ามีอัตราการเพิ่มที่น้อยกว่า อีกทั้งอัตราการเติบโตจากยอดขายรวมของสาขาเดิม  (SSS) ของงวดหกเดือนปี
ปัจจุบันนั้นติดลบ สาเหตุหลักเป็นผลมาจากการชะลอตัวของธุรกิจร้านอาหารท่ามกลางการหดตัวของการบริโภค
ภายในประเทศ 

1.2   การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2523 ด้วย
ทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจ านวน 300,000,000 บาท โดยกลุ่มจิราธิวัฒน์ เพื่อด าเนินการก่อสร้างโรงแรมประเภทเดอร์ลุกซ์  
ขนาด 26 ช้ัน ประกอบด้วยห้องพักหรูจ านวน 607 ห้อง รวมถึงห้องจัดเลี้ยงและส่ิงอ านวยความสะดวกอื่น ๆ อย่างพร้อมมูล 
เมื่อการก่อสร้างโรงแรมรวมทั้งปัจจัยอย่างอื่นได้แล้วเสร็จ ได้เปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2526 โดย
ท าสัญญาว่าจ้างกลุ่ม Hyatt International Corporation เข้ามาบริหารจัดการ โดยใช้ช่ือโรงแรมว่า โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัล



   ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1 (1) หน้าที่ 3 

พลาซา ต่อมาทางกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ขอยกเลิกสัญญาการจัดการบริหารโรงแรมกับกลุ่ม Hyatt International 
Corporation เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2530 

 เริ่มตั้งแต่ปี 2531 โรงแรมได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ภายใต้การบริหารงานของบริษัทเอง โดย
บุคลากรส่วนใหญ่ของโรงแรมยังคงเป็นชุดเดิมที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล 

ปี 2533 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ปี 2536 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน มีช่ือว่า บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 

ปี 2537 บริษัทได้เริ่มด าเนินกิจการในธุรกิจอาหารบริการด่วน 

ปี 2544 บริษัทได้ท าสัญญาสิทธิกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อให้บริษัทได้รับสิทธิในการด าเนินกิจการ
โรงแรมภายใต้ช่ือ “โซฟิเทล” และใช้ช่ือว่า “โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ” ปัจจุบันคือ 
“โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ” 

ปี 2550 ปลายเดือนมิถุนายน  บริษัทได้ประกาศรีแบรนด์ธุรกิจโรงแรมใหม่ทั้งหมด จากค าน าหน้าว่า  "เซ็นทรัล" เป็น 
"เซ็นทารา" โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ "เซ็นทารา แกรนด์" ส าหรับโรงแรมระดับ 5 - 6 ดาว ขณะที่ระดับ 4 ดาว 
จะใช้ช่ือ "เซ็นทารา" 

พัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทย่อยในธุรกิจโรงแรมมีดังนี้ 

ปี 2529 เริ่มด าเนินกิจการโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลหัวหินรีสอร์ท 

ปี 2531 เริ่มสัญญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท 

ปี 2533 เริ่มด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ 

ปี 2536/37 เริ่มด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลโฟล้ทติ้ง ย่างกุ้ง ประเทศพม่า 

ปี 2538 เริ่มด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา หาดใหญ่ 

ปี 2539 เริ่มด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท 

ปี 2540 เริ่มสัญญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลวอเตอร์ฟร้อนท์สวีท ภูเก็ต 

ปี 2541  เริ่มด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลบัตเตอร์ฟลายวิลเลจ เกาะสมุย 

ปี 2542  เริ่มด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลกะรนวิลเลจ ภูเก็ต  
 และโรงแรมเซ็นทรัลสมุยวิลเลจ (เปลี่ยนช่ือจากเซ็นทรัลบัตเตอร์ฟลายวิลเลจ) 

ปี 2543 ย้ายโรงแรมเซ็นทรัลโฟล้ทติ้ง ไปประเทศติมอร์ตะวันออก  
 เปลี่ยนช่ือเป็นโรงแรมเซ็นทรัลมาริไทม์ ดิลี ติมอร์ตะวันออก 

ปี 2546 เริ่มงานก่อสร้างโครงการโรงแรมเซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท 

ปี 2548 เริ่มสัญญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่ 
 เริ่มด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ทเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
 หยุดด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม์ ดิลี 
 หยุดด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท พัทยา เพื่อเริ่มงานก่อสร้างโครงการ 
 โรงแรมเซ็นทรัลมิราจบีชรีสอร์ท พัทยา 
 เริ่มงานก่อสร้างโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ 
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ปี 2549 เลิกสัญญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลวอเตอร์ฟร้อนท์สวีท 
 ขายทรัพย์สินของโรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม์ ดิล ี
 เริ่มกิจการร่วมค้าในโรงแรมเซ็นทรัลกะรนบีชรีสอร์ท ภูเก็ต 
 เริ่มกิจการร่วมค้าในโรงแรมเซ็นทรัลกะตะรีสอร์ท ภูเก็ต 
 เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท เต็มโครงการ (grand opening) ในเดือนพฤจิกายน 2549 

ปี 2550 เริ่มด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  โดยเปิด
ให้บริการคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยงในเดือนกรกฎาคม 2550  

ปี 2551 เริ่มสัญญาบริหารโรงแรมเซ็นทาราชานทะเลรีสอร์ทและวิลลา จังหวัดตราด  
 ลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“กองทุนรวม“) ใน 

สัดส่วนร้อยละ 25 และน าที่ดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุยออกให้กองทุนรวมเช่า
ระยะยาว  ลงนามในสัญญาบริหารโรงแรมกับ Regent Maldives Pvt.Ltd. (โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
ไอร์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์) 

 ลงทุนใน Regent Maldives Pvt.Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 25  
 เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  เซ็นทรัลเวิลด์เต็มโครงการ (grand opening) ในเดือนธันวาคม  

ปี 2552 ต่อสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารโรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพ ไปอีก 20 ปี ส้ินสุดในปี 2571 
 เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีชรีสอร์ท พัทยา เต็มโครงการ (grand opening) ในเดือน

พฤศจิกายน 2552 
 เปิดให้บริษัทโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอร์แลนด์ รีสอร์ท และสปา มัลดิฟส์ เต็มโครงการ (grand opening) 

ในเดือน พฤศจิกายน 2552 
 ลงนามในสัญญาบริหารโรงแรม 8 แห่ง ได้แก่ โรงแรมบุณฑรีก์ สปา รีสอร์ทและวิลลาสมุย เซ็นทารารีสอร์ท

เซ็นทาราปาริญา รีสอร์ทและวิลลา เกาะพงัน โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี  ศิริปันนา
วิลลา รีสอร์ท เชียงใหม่ – เซ็นทาราบูติคคอลเลกชัน โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น 
โรงแรมเซ็นทารารีสอร์ทหัวหิน Moksah Himalava Spa Resort และ Centara Grand Beach Resort & Spa 
Sokhna 

ปี 2553 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ท ภูเก็ต (หาดกะรน) ระดับห้าดาว เปิดบริการอย่างไม่เป็นทางการ (soft 
opening) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 

 เปิดเซ็นทราแอชลี ป่าตอง ภูเก็ต โรงแรมระดับกลางภายใต้แบรนด์ “เซ็นทรา” แห่งแรก           110 ห้อง 
ขยายแบรนด์ เซ็นทารา บูติก คอลเลกช่ัน จาก 1 โรงแรม เป็น 12 โรงแรม              494 ห้อง 

 จ านวนโรงแรมและรีสอร์ทที่เซ็นเทลเป็นเจ้าของเองทั้งสิ้น 14 โรงแรม           3,671 ห้อง 
 รับบริหารโรงแรมเพิ่ม 21 แห่ง ท าให้มีจ านวนโรงแรมและรีสอร์ททีร่ับบริหารทั้งส้ิน 30 โรงแรม   3,521 ห้อง 
ปี 2554 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ท ภูเก็ต (หาดกะรน) ระดับห้าดาว ให้บริการเต็มโครงการ  ในเดือน

กุมภาพันธ์ 2554 
 เปิดรีสอร์ทบริหารจัดการแห่งแรกในประเทศเวียดนาม       36 ห้อง 
 เปิดโรงแรมบริหารจัดการแห่งแรกในประเทศฟิลิปปินส์       96 ห้อง 
 ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยทั้งหมด 11 แห่ง        2,682 ห้อง

 มีสถานที่ใหม่คือเกาะช้างจังหวัดตราด  
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 ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศทั้งหมด 12 แห่ง        1,830  ห้อง 
 มีประเทศใหมค่ืออินโดนีเซีย ศรลีังกา จีน และเกาะมอริเชียส  
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่ลงทุนและบริหารเองทั้งหมด 15 แห่ง ในประเทศไทย         3,827 ห้อง 
 และมัลดีฟส์ (เปิดให้บริการแล้ว 14 แห่ง จ านวน 3,685 ห้อง) 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่บริหารจัดการทั้งหมด 40 แห่ง ในประเทศไทย             10,647 ห้อง 
 เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย ศรีลังกา เกาะมอริเชียส และจีน 

ปี 2555 ยกเลิกสัญญาสิทธิและสัญญาบริหารจัดการกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จ ากัด ในโรงแรมโซฟิเทลเซ็น
ทาราแกรนด์ กรุงเทพ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน  และโรงแรมโนโวเทลเซ็น
ทารา หาดใหญ่ และได้บริหารงานภายใต้แบรนด์เซ็นทาราและเปลี่ยนช่ือเป็นโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท และวิลลา หัวหิน และโรงแรมเซ็น
ทารา หาดใหญ่ ตามล าดับ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 

 บริษัทได้ซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท โรงแรม กะรน ภูเก็ต จ ากัด (โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต) เมื่อวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2555 ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 84 

 บริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนช่ันแนลแมนเนจเม้นท์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ได้ซ้ือหุ้นเพิ่มในบริษัท R.M.L. 
LEISURE Pvt. Ltd. (โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 
ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 74 

 เปิดให้บริการโรงแรมแห่งแรกที่เกาะมอริเชียส เซ็นทาราป็อสต์ลาฟาแย็ตรีสอร์ท                   100 ห้อง 
 และสปา มอริเชียส   
 เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น                   196 ห้อง 
 เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ                     204 ห้อง 
 ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย 3 แห่ง                    307 ห้อง 
 ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ 2 แห่ง                   308 ห้อง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่ลงทุนและบริหารเอง 15 แห่งในประเทศไทย 
 และเกาะมัลดีฟส์                3,827 ห้อง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 43 แห่งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม                7,393 ห้อง 
 ประเทศอนิโดนเีซีย ประเทศศรีลงักา ประเทศอินเดีย เกาะมัลดีฟส์ ประเทศจีนและเกาะมอริเชียส 
ปี 2556 บริษัทได้ซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท โรงแรม กะรน ภูเก็ต จ ากัด (โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต) เมื่อวันที่ 

27 กุมภาพันธ์ 2556 ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.3 
 เปิดให้บริการโรงแรม แห่งที่ 2 ในสาธารณรัฐ มัลดีฟส์ภายใต้ชื่อ เซ็นทาราราสฟูชิ                             140 ห้อง 
 รีสอร์ท และ สปา มัลดีฟส์ 
 เปิดใหบ้ริการ เซ็นทาราซีวิวรีสอร์ท เขาหลัก                                                                                        218 ห้อง 
 เปิดใหบ้ริการ โรงแรม เซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลียน กรุงเทพ                                                       281 ห้อง 
 เปิดใหบ้ริการ โรงแรม เซ็นทรัล สเตช่ัน กรุงเทพ            150 ห้อง 
 เปิดใหบ้ริการ เซ็นทาราแกรนด์โมดัสรีสอร์ทและสปา พัทยา            215 ห้อง 
 เปิดใหบ้ริการ เซ็นทาราแกรนด์พระต าหนักรีสอร์ท พัทยา           165 ห้อง 
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 เปิดใหบ้ริการ เซ็นทาราปัสสิกุดาห์รีสอร์ทและสปา ศรีลังกา                    125 ห้อง  
 เปิดใหบ้ริการ เซ็นทาราแกรนด์อซัซูริรีสอร์ทและสปา มอริเชีย            100 ห้อง 
 ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย 8 แห่ง                1,398 ห้อง 
 ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ 2 แห่ง    660 ห้อง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่ลงทุนและบริหารเอง 15 แห่งในประเทศไทย                                           3,825 ห้อง 
 และเกาะมัลดีฟส์  
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 51 แห่งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม                       
 ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลังกา เกาะมัลดีฟส์ ประเทศจีน เกาะมอริเชียส 
            ประเทศเอธิโอเปีย และการ์ต้า                                                                                                            9,396 ห้อง 
ปี 2557 บริษัทได้ซ้ือหุ้นเพิ่มในบริษัท โรงแรม กะตะ ภูเก็ต จ ากัด (โรงแรมเซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภูเก็ต) เมื่อวันที่         

7 ตุลาคม 2557 ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99 
 รีแบรนด์โรงแรมระดับ 4 ดาวในภูเก็ต : โรงแรมเซ็นทาราบลูมารีนรีสอร์ทและสปา ภูเก็ต                  266 ห้อง 
 เปิดใหบ้ริการ โรงแรมเซ็นทารา ซีย์แซนด์ รีสอร์ทและสปา ศรีลังกา                                                   165 ห้อง 
 เปิดใหบ้ริการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ อซูรี รสีอร์ท เกาะมอริเชียส                                                  100 ห้อง 
 เปิดใหบ้ริการ โรงแรมเซ็นทารา นูซา ดัว รีสอร์ท อินโดนีเซีย                                                                14 ห้อง 
 ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย 8 แห่ง                                            2,229 ห้อง 
 ลงนามสัญญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ 3 แห่ง                                                495 ห้อง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่ลงทุนและบริหารเอง 15 แห่ง ในประเทศไทย                                          3,825 ห้อง 
 และเกาะมัลดีฟส์   
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 60 แห่งในประเทศไทย ลาว ประเทศเวียดนาม                       
 ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลังกา เกาะมัลดีฟส์ ประเทศจีน เกาะมอริเชียส 
            ประเทศเอธิโอเปีย การ์ต้า และโอมาน                                                                                              11,230 ห้อง 
 รวมทั้งส้ิน 75 แห่ง                                                                                                                           15,055 ห้อง 
ปี 2558 ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย 1 แห่ง                 150 ห้อง 
  ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ 3 แห่ง              842 ห้อง 
  รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่ลงทุนและบริหารเอง 15 แห่ง ในประเทศไทย 13 แห่ง            3,825 ห้อง         
  และเกาะมัลดีฟส์ 2 แห่ง                
  รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 57 แห่งในประเทศไทย ลาว ประเทศเวียดนาม          
  ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลังกา เกาะมัลดีฟส์ ประเทศจีน ประเทศเอธิโอเปีย         
  ประเทศการ์ต้า ประเทศโอมาน และประเทศตุรก ี          10,899 ห้อง 
  รวมทั้งส้ิน 72 แห่ง                                14,724 ห้อง 
 
พัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทย่อยในธุรกิจอาหารบริการด่วนมีดังนี้ 

ปี 2536 เริ่มด าเนินกิจการโรงงานผลิตไอศกรีมพรีเมี่ยม ภายใต้ บริษัท บาสกิ้น-ร้อบบิ้นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึง
ภายหลังได้เปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด โดยบริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท์ จ ากัด 
ร่วมลงทุนกับ Allied Domecq Retailing International ในสัดส่วน 50:50 
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ปี 2537 เริ่มด าเนินกิจการธุรกิจอาหารบริการด่วน โดยการซ้ือหุ้นของบริษัท ไทย แฟรนไชซ่ิง จ ากัด ผู้ได้รับสิทธิใน
แบรนด์ มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut), บริษัท เซ็นทรัลฟาสต์ฟู้ดกรุ๊ป จ ากัด ผู้ได้รับสิทธิในแบรนด์ เคเอฟซี 
(KFC) และบริษัท เซ็นทรัลไอศกรีม จ ากัด ผู้ได้รับสิทธิในแบรนด์ บาสกิ้น-ร้อบบิ้นส์ (Baskin-Robbins) 

ปี 2544 ขยายการด าเนินกิจการในธุรกิจอาหารบริการด่วน โดยการซ้ือหุ้นของบริษัท ฟู้ด โนเวลตี้ส์ จ า กัด ผู้ได้รับ
สิทธิในแบรนด์ อานตี้ แอนส์ (Auntie Anne’s) และบริษัท เซ็นทรัล พิซซ่า จ ากัด ผู้ได้รับสิทธิในแบรนด์ พิซ
ซ่า ฮัท (Pizza Hut) 

ปี 2546 ปรับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจอาหารบริการด่วน โดยเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยทั้ง 5 
บริษัทให้เป็น 84% เท่ากันทั้งหมด และให้บริษัทย่อยแห่งหนึง่ คือบริษัท เซ็นทรัล พิซซ่า จ ากัด เข้าซ้ือหุ้นของ
บริษัทย่อยอีก 4 แห่ง พร้อมรับโอนธุรกิจเข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทเดียวกัน และได้เปลี่ยน
ช่ือเป็น บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในภาพรวม และ
ก าหนดนโยบายในการจัดการธุรกิจของทั้ง 5 แบรนด์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ปี 2546 ปรับโครงสร้างการลงทุนในกิจการโรงงานผลิตไอศกรีมพรีเมี่ยม โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท บี-อาร์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด จาก 50% เป็น 100% 

ปี 2548 ปรับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจอาหารบริการด่วนโดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เซ็นทรัล 

  เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด จาก 84% เป็น 100% 

ปี 2548 ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท โดยให้บริษัท เซ็นทรัล  เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ถือหุ้นของ บริษัท 
บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ทั้งหมด 100% 

ปี 2550 ได้รับสิทธิในแบรนด์เปปเปอร์ลันช์ (Pepper Lunch) และเริ่มเปิดสาขาแรกในเดือนพฤศจิกายน 

ปี 2551 ได้รับสิทธิในแบรนด์ เบียร์ด ปาปาส์ (Beard Papa’s) ในเดือนพฤศจิกายน  

ปี 2552 ได้รับสิทธ์ิในแบรนด์ ชาบูตง (Chabuton) โคล สโตน ครีเมอรี ( Cold Stone Creamery) ซ่ึงจะเปิดให้บริการ
ในปี 2553 พร้อมแบรนด์ ริว ชาบู ชาบู (Ryu Shabu Shabu) ซ่ึงบริษัทคิดค้นและพัฒนาขึ้นเอง 

 ปิดการด าเนินงานแบรนด์ พิซซ่า ฮัท ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2552 

 ทยอยปิดสาขาของ บาสกิ้น-ร้อบบิ้นส ์ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2552 และปิดทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

ปี 2553 เปิดให้บริการแบรนด์ ชาบูตง (Chabuton) โคล สโตน ครีมเมอรี่ (Cold Stone Creamery) ในเดือนมีนาคม 
และเปิดให้บริการแบรนด์ ริว ชาบู ชาบู (RYU Shabu Shabu) ซ่ึงบริษัทพัฒนาขึ้นเอง นอกจากนี้ยังได้ซ้ือ
ลิขสิทธ์ิเครื่องหมายการค้าพร้อมสูตรการผลิต การบริหารจัดการ และสิทธ์ิในการขยายสาขาทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ภายใต้แบรนด์ “เดอะ เทอเรส”(The Terrace) และเป็นผู้รับจ้างบริหารจัดการร้านอาหาร
เดอะ เทอเรส ให้กับ บริษัท ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จ ากัด รวมถึงบริษัทได้ทดลองเปิดให้บริการร้านกาแฟและ
โดนัท ภายใต้แบรนด์ “คาเฟ่ อันโดนัน” ซ่ึงเป็นร้านคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นแห่งแรกของประเทศไทย 

ปี 2554 เปิดให้บริการแบรนด์ โยชิโนยะ (Yoshinoya) ในเดือนสิงหาคม และเข้าซ้ือกิจการร้านโอโตยะและสิทธ์ิการ
บริหารแบรนด์ โอโตยะ ในประเทศไทยทั้งหมด และสิทธิ์การขยายสาขาแบรนด์โอโตยะในเขตภูมิภาคเอเซีย 
โดยเข้าเริ่มบริหารกิจการโอโตยะในประเทศไทยในเดือน กันยายน 2554นอกจากนี้ยังได้เปิดสาขาแบรนด์ 
เดอะ  เทอเรส (The Terrace) ภายใต้การบริหารของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด (“CRG”)ใน
เดือนตุลาคม 2554 
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ปี 2555 บริษัท สามารถสร้างการเติบโตของรายได้รวม เท่ากับ 8,258 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.1 จากปี 2554 ซ่ึงถือ
ได้ว่าเป็นการเติบโตที่สูงที่สุด โดยมีจ านวนสาขารวมทั้งส้ิน 677 สาขา  

ปี 2556 บริษัท เปิดให้บริการแบรนด์ เทนยะ (Tenya) สาขาแรกในเดือนตุลาคม  

ปี 2557 บริษัท ได้รับสิทธิ์ในแบรนด์ คัตสึยะ (Katsuya) เปิดให้บริการสาขาแรกในเดือนกรกฎาคม 

  แม้ว่าจะเผชิญเหตุการณ์ความผันผวนทางการเมืองภายในประเทศ บริษัทยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจาก
การที่บริษัทมีการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี และมีการเตรียมพร้อมในการปรับตัวและแก้ปัญหาต่อวิกฤตการณ์ต่างๆ 
โดยมีรายได้รวม 9,904 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปีก่อน โดยมีจ านวนสาขารวมทั้งส้ิน 781 สาขา  

ปี 2558         บริษัทมีรายได้รวมส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายนจ านวน 5,033 ล้านบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
จากรายได้รวมส าหรับงวด 6 เดือนแรกปีก่อน โดยมีจ านวนสาขารวมทั้งส้ิน 774 สาขา 

 
  



   ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1 (1) หน้าที่ 9 

1.3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

 บริษัทและบริษัทย่อยหลายแห่งประกอบธุรกิจโรงแรม บริษัทย่อยสองแห่งประกอบธุรกิจอาหาร โดยมีการแบ่ง
การด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มตามแผนภาพดังนี้ 
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โครงสร้างของรายได้จากการประกอบธุรกิจแต่ละประเภทของบริษัทและบริษัทย่อย 
  (หน่วย : ล้านบาท) 
  % การ 

ถือหุ้น 
ปี 2557 ปี 2556 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2555 

ธุรกิจ  ปัจจุบัน รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 
โรงแรม รายได้จากการขาย        
    โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพ -- 916.5 5.0 1,052.4 6.0 940.7 6.3 
    โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน 63.9% 625.9 3.4 618.6 3.5 552.4 3.7 
    โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย 100.0% 438.2 2.4 443.1 2.5 389.8 2.6 
    โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 100.0% 170.7 0.9 196.5 1.1 155.4 1.0 
    โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท 98.4% 34.6 0.2 34.1 0.2 31.6 0.2 
    โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย 100.0% 128.0 0.7 132.6 0.8 120.6 0.8 
    โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต 100.0% 93.3 0.5 98.0 0.6 99.1 0.7 
    โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบ่ี 100.0% 467.4 2.6 430.6 2.5 403.0 2.7 
    โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 100.0% 1,133.3 6.2 1,458.4 8.4 1,392.0 9.4 
    โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา 100.0% 1,116.0 6.1 1,150.9 6.6 1,049.0 7.1 
    โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทภูเก็ต 100.0% 746.7 

378.8 
46.0 

4.1 
2.1 
0.3 

719.2 
370.3 

- 

4.1 
2.1 
- 

677.4 
251.8 

- 

4.6 
1.7 
- 

    โรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต (1) 99.3% 
    โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต (2) 99.0% 
    โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟท์ (3) 74.0% 862.6 4.7 762.5 4.4 67.9 0.5 
    โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟท์ (4) 75.0% 816.9 4.5 452.3 2.6 - - 
    อื่นๆ -- 16.4 0.0 17.6 0.1 - - 
       รวมรายได้ธุรกิจโรงแรม  7,991.3 43.7 7,937.1 45.5 6,130.7 41.3 
อาหาร รายได้จากการขาย        
     มิสเตอร์ โดนัท 100.0% 1,904.9 10.4 1,852.7 10.6 1,476.4 12.9 
     เคเอฟซี 100.0% 5,352.6 29.3 4,723.5 27.1 3,768.9 32.9 
     อานตี้แอนส์ 100.0% 731.5 4.0 756.4 4.3 530.5 4.6 
     เปบเปอร์ลันช์ 100.0% 188.9 1.0 209.6 1.2 137.0 1.2 
     เบียร์ดปาปา 100.0% 12.4 0.1 47.5 0.3 69.7 0.6 
     ชาบูตง ราเมน 100.0% 238.7 1.3 233.1 1.3 119.4 1.1 
     โคล สโตน ครีมเมอร่ี 100.0% 89.8 0.5 70.5 0.4 38.5 0.3 
     ริว ชาบู ชาบู 100.0% 17.3 0.1 21.3 0.1 28.3 0.2 
     โยชิโนยะ 100.0% 196.9 1.1 174.8 1.0 19.9 0.2 
     โอโตยะ 100.0% 880.2 4.8 771.2 4.4 207.5 1.8 
     เดอะ เทอเรส 100.0% 97.8 0.5 70.1 0.4 7.4 0.1 
    เทนยะ 100.0% 49.1 0.3 4.8 0.0 - - 
    คัตสึยะ 100.0% 11.8 0.1 - - - - 
     รายไดจ้ากการขายอื่นๆ 100.0% 128.8 0.7 123.3 0.7 91.8 0.8 
       รวมรายได้ธุรกิจอาหารบริการด่วน   9,900.7 54.2 9,058.8 51.9 6,495.3 56.7 
รายได้อื่น(5)  390.8 2.1 461.1 2.6 439.9 3.0  
รวมรายได้ทั้งหมด(6)  18,282.8 100.0 17,457.0 100.0 14,829.2 100.0  

หมายเหต:ุ 
(1) โรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต เปล่ียนจากกิจการร่วมค้ามาเป็นบริษัทย่อย เมื่อเดือน มีนาคม 2555 
(2) โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต เปล่ียนจากกิจการร่วมค้ามาเป็นบริษัทย่อย ตั้งแต่วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
(3) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟท์ เปล่ียนจากบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อย เมื่อเดือน ธันวาคม 2555 
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(4) โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟท์ เปิดให้บริการเต็มโครงการในเดือน มีนาคม 2556 
(5) รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าบริหารโรงแรม รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ รายได้จากเงินสนับสนุนทางการตลาด  เป็นต้น 
(6) รายได้ทั้งหมด ไม่รวมรายได้จากการตัดจ าหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า (จากกองทุนอสังหาริมทรัพย์) ของโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 

สมุย ในปี 2557 จ านวน 100.3 ล้านบาท (ในปี 2556 และ 2555: ปีละ 100.3 ล้านบาท) (ในปี 2557 มีก าไรจากการซ้ือธุรกิจและการปรับ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน จ านวน 103.1 ล้านบาท) 
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2.  ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1 ธุรกิจโรงแรม 

2.1.1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และบรกิาร 

 บริษัทและบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจโรงแรมซ่ึงปัจจุบันมีจ านวนทั้งส้ิน  15 โรงแรม โดยให้บริการทางด้าน
ห้องพัก ภัตตาคารและบาร์ ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม และบริการอื่นๆ เช่น บริการซักรีด ศูนย์บริหารร่างกาย สปา สระว่ายน้ า 
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอื่นๆ ซ่ึงโรงแรมได้เปิดด าเนินการในปี 2526 ถึง ณ 30 มิถุนายน 2558 ได้แก่ 

1. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
2. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท และวิลลา หัวหิน   
3. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย  
4. โรงแรมเซ็นทารา วิลลา สมุย  
5. โรงแรมเซ็นทารา วิลลา ภูเก็ต   
6. โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่   
7. โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์รีสอร์ท   
8. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลลา กระบี่   
9. โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต   
10. โรงแรมเซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภูเก็ต 
11. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์   
12. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บชี รีสอร์ท พัทยา  
13. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต  
14. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ 
15. โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟูชิ รีสอร์ทแอนด์สปา มัลดีฟส์  

นอกจากนี้ บริษัทได้รับจ้างให้เป็นผู้ด าเนินกิจการและบริหารโรงแรม ภายใต้สัญญาบริหารโรงแรม (Hotel Management 
Agreement) อีกหลายแห่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้แก่  

1. โรงแรมเซ็นทาราอันดาเทวี รีสอรท์ และสปา กระบี ่
2. โรงแรมเซ็นทรา โคโคน่ัท บีช รสีอร์ท สมุย 
3. โรงแรมเซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท และ วิลลา ตราด 
4. โรงแรมเซ็นทารา แซนดีบ้ีชรีสอร์ท ดานัง เวียดนาม 
5. โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
6. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โมดัส รีสอร์ท พัทยา 
7. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ พระต าหนัก พัทยา 
8. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เวสต์ แซนด์ รีสอร์ท และวิลลา ภูเก็ต 
9. โรงแรมเซ็นทรา แอชลี่ ป่าตอง 
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10. โรงแรมเซ็นทารา เกาะช้างทรอปคิานา รีสอร์ท 
11. โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น 
12. โรงแรมเดอะบลูมารีน รีสอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ต 
13. โรงแรมเซ็น ซี รีสอร์ท & สปา ภู โควค - เซ็นทารา บูทคิ คอลเลคช่ัน เวียดนาม 
14. โรงแรมเซ็นทารา พัทยา โฮเต็ล 
15. โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตช่ัน กรุงเทพฯ 
16. โรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก 
17. โรงแรมเซ็นตราทวมรีสอร์ทเซมนิยัค บาหล ี
18. โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อุดรธานี 
19. โรงแรมเซ็นทารา วอเตอรเ์กท พาวิลเลียน กรุงเทพฯ 
20. โรงแรมคุ้มพญา รีสอร์ท และสปา เซ็นทารา บูติคคอลเลคชัน่ 
21. โรงแรมโนวา และสปา พัทยา เซ็นทารา บูติคคอลเลคช่ัน 
22. โรงแรมวอเตอร์ฟร้อนท์ สวีท ภูเก็ต โดย เซ็นทารา 
23. โรงแรมเซ็นทารา ซีย์แซนด์ รีสอร์ทและสปา ศรีลังกา 
24. โรงแแรมเซ็นทรา อเวนิว พัทยา 
25. โรงแรมเดอะ เพลิแคน เบย์ เรสซิเดนซ์ แอนด์ สวีท กระบี่ 
26. โรงแรมเซ็นทารา คิว รีสอร์ท ระยอง 

รายละเอียดโดยย่อของแต่ละโรงแรมที่บรษิัทเปน็เจ้าของมีดงันี้ 
 

1) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที่ตั้ง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 
ห้องพัก ประเภท จ านวนห้องพัก 
 Deluxe room 286 
 Premium Deluxe 66 
 Deluxe Suite 44  
 Club Deluxe  108 
 Premium Suite 12 
 Club Deluxe Suite 14 
 Premium Deluxe Suite 19 
 Studio Suite 6 
 Executive Suite 6 
 Plaza Suite 2 
 Royal Suite 2 
   รวมทั้งส้ิน 565 
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ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 
 Don Giovanni/ Type of Cuisine: Italian 

Dynasty/ Type of Cuisine: Chinese   
Hagi/ Type of Cuisine: Japanese 
Le Danang/ Type of Cuisine: Vietnamese 
Suan Bua/ Location: Pool Area / Type of Cuisine: Thai  
Chatuchak Café/ Type of Cuisine: International 
Cappuccino Corner/ Type of Cuisine: Coffee, Tea,  
    and Baked Goods 
Lobby Lounge/ Type of Cuisine: Snack and Bar 
Blue Sky/ Type of Cuisine : Smart fusion 

90 seats with 1 Private room. 
262 seats and 13 Private rooms. 
100 seats and 7 private rooms. 
100 seats. 
70 seats, 100 outdoors and 1 private room. 
180 seats 
20 seats. 
100 seats. 
90 seats & private rooms. 
 

ห้องจดัเลี้ยงและ ช่ือห้อง ขนาดความจุ (คน) 
ห้องสัมมนา Vibhavadee Ballroom  A 300 
 Vibhavadee Ballroom  B 500 
 Vibhavadee Ballroom  C 300 
 Vibhavadee Ballroom Combination of  ABC  

Rangsit 1 
1,000 
60 

 Rangsit 2 
Rangsit 3 
Rangsit 4 
Combination of Rangsit 2+3 
Phaholyothin 
Ladprao 1 
Ladprao 2 
Ladprao 3 
Ladprao 4 
Ladprao 1+2 
Ladprao 3+4 
Ladprao Suite Combination of Ladprao 1234 
Krungthep 1 
Krungthep  2 
Krungthep 3 
Krungthep 4 
Horvang 1 
Horvang 2 
Horvang 3 

30 
30 
30 
60 
100 
40 
40 
40 
40 
80 
80 
160 
60 
140 
70 
90 
40 
40 
40 
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Horvang 4 
Horvang 2 + 3 
Business Centre  A 
Business Centre  B 
บริการอื่นๆ 
เปิดด าเนินการ 

40 
90 
Available – I Shap fix for 6 seats 
Available – I Shap fix for 10 seats 
Spa Cenvaree 
ปี 2526 
 

2) โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบ์ีชรสีอร์ทและวิลลา หัวหิน 
ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที่ตั้ง เลขที่ 1 ถนนด าเนินเกษม ต.หัวหนิ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขีันธ์  77110 
ห้องพัก ประเภท จ านวนห้องพัก 
 ห้องเดี่ยว Superior Double 65 
 Deluxe Room 35 
 ห้องคู่ Superior Twin 21 
 Deluxe room Twin 56 
 ห้องสูท Junior Suite 10 
 Deluxe Suite 7 
 Duplex Suite 10 
 2 Bedroom Duplex 2 
 Crystal Suite 1 
 Pool Villa 42 
   รวมทั้งส้ิน 249 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 
 Railway Restaurant/ International and Thai food 240 
 Palm Seafood Pavilion/ fusion cuisine and seafood fine 

dining 
Inroom 42 seat / Outdoor 102 seat 

 Suan Bua Restaurant/ Authentic Thai cuisine 80 
 Hagi Japanese Restaurant/ Authentic Japanese cuisine 118 
 The Museum Coffee & Tea Corner/Morning coffee & 

afternoon tea, freshly baked pastries. 
72 

 Elephant Bar/Drinks & snacks 46 
 The Club / serving drinks & snacks 119 
 Rajpruek Lounge , Pool Bars / Drinks & Snack 32 Seat Terrace 

 
ห้องจดัเลี้ยงและ ช่ือห้อง ขนาดความจุ (คน) 
ห้องสัมมนา Board room 25 
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 Hua Hin Hall I 40 
 Hua Hin Hall II 40 
 Colonial Hall I 120 
 Colonial Hall II 160 
บริการอื่น ๆ สปา และศูนย์ธุรกิจ 
เปิดด าเนินการ ปี 2529 
 

3) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย 
ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที่ตั้ง เกาะสมุย 
ห้องพัก ประเภท จ านวนห้องพัก 
 Deluxe 112 
 Deluxe Club 55 
 Pool Suite 22 
 One bedroom Suite 7 
 One bedroom Premium Suite 6 
 Royal Suite 1 
   รวมทั้งส้ิน  203 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 
 Dip & Sip / Pool Bar 20 
 Hagi / Japanese 50 
 Islander / Lobby Bar 70 
 Palm Grove / International 135 
 Piccolo / Coffee, Tea, Baked Goods, Pastry & Snack 16 
 Spice Island / Thai 105 
 Surfers / Internet 8 
 The Deli / Snacks, sandwiches, connoisseur goods 25 
 Zico’s / Brazil 233 
 Seabreeze – Beach & Bar Terrace 55 
ห้องจดัเลี้ยงและ ช่ือห้อง ขนาดความจุ (คน) 
ห้องสัมมนา Chaweng Hall (I&II) 250 
 Chaweng I 120 
 Chaweng II 80 
 Lamai I 20 
 Lamai II 60 
บริการอื่น ๆ สปา และศูนย์ธุรกิจ  
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เปิดด าเนินการ ปี 2539 
 

4) โรงแรม เซ็นทารา วิลล่า สมุย จ.สุราษฏร์ธานี 
ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที่ตั้ง เกาะสมุย 
ห้องพัก ประเภท จ านวนห้องพัก 
 Garden Villa 32 
 Deluxe Villa 20 
 Deluxe Villa Ocean View 11 
 Deluxe Spa Villa 23 
 Deluxe Pool Villa 9 
 Deluxe Pool Villa Ocean View 5 
 Premium Deluxe Pool Villa 1 
 Family Deluxe Pool Villa 1 
   รวมทั้งส้ิน 102 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 
 The Reef Café / International Cuisine 146 
 The Papillion Lounge / Cocktails, Winer & Drinks 43 
 The Coral Bar & BBQ / Drinks, BBQ Seafood, and Meats 45 
 The Butterfly Terrace / Drinks & Light Snack 32 
ห้องจดัเลี้ยงและ ช่ือห้อง ขนาดความจุ (คน) 
ห้องสัมมนา Meet at the Reef 80 
บริการอื่น ๆ สปา  
เปิดด าเนินการ ปี 2541 
 

5) โรงแรมเซ็นทาราวิลล่า ภูเก็ต 
ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที่ตั้ง หาดกะรน ภูเก็ต 
ห้องพัก ประเภท จ านวนห้องพัก 
 ห้องคู ่ 72 
   รวมทั้งส้ิน 72 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 
 The Cliff Restaurant 90 
 Bayview Restaurant 120 
บริการอื่น ๆ สปา  
เปิดด าเนินการ ปี 2542 
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6) โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ ่
ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที่ตั้ง หาดใหญ่ สงขลา 
ห้องพัก ประเภท จ านวนห้องพัก 
 Superior 60 
 Deluxe 120 
 Deluxe Premium 47 

 Apartment Small 3 
 Apartment Medium 2 
 Apartment Large 3 
 One-bedroom Apartment 3 
 Executive Suite 10 
   รวมทั้งส้ิน 248 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 
 Sky light Lounge / Cocktail & Live Music 60 
 Cappuccino Corner / Coffee, Tea, Fruit Juice and Bake 

Goods 
15 

 Saneha Café Restaurant / Authentic Thai & Selected Int'l 
Cuisine 

140+38 

 Ginger Restaurant / Japanese Cuisine 110 
ห้องจดัเลี้ยงและ ช่ือห้อง ขนาดความจุ (คน) 
ห้องสัมมนา Sukhontha Hall (A+B+C) 300 
 Pre function (A+B+C) 100 
 Sukhontha A 60 
 Sukhontha B 60 
 Sukhontha C 60 
บริการอื่น ๆ สปา และศูนย์ธุรกิจ 
เปิดด าเนินการ ปี 2538 
 

7) โรงแรม เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท 
ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที่ตั้ง แม่สอด ตาก 
ห้องพัก ประเภท จ านวนห้องพัก 
 Superior Double 

Superior Twin 
28 
48 

 Deluxe Double 14 



   ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1 (2) หน้าที่ 8 

 Deluxe Twin 24 
 Junior Suite 5 
 Executive Suite 1 
   รวมทั้งส้ิน 120 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 
 River Moei Coffee Shop – International 120 
 Baan Chay Nam Restaurant - Thai 

The Hill - Lobby Bar 
Bamboo – Pool Bar 

66 
50 
24 

ห้องจดัเลี้ยงและ ช่ือห้อง ขนาดความจุ (คน) 
ห้องสัมมนา Mae Sot Ballroom 300 
 Pha Charoen 20 
 Sob Moei 80 
บริการอื่น ๆ สระว่ายน้ า ห้องออกก าลังกาย สนามเทนนิส 
เปิดด าเนินการ ปี 2529 
 

8) โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รสีอร์ท แอนด์ วิลล่า กระบี่ 
ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที่ตั้ง อ่าวนาง จังหวัด กระบี ่
ห้องพัก ประเภท จ านวนห้องพัก 
 Deluxe Garden View 28 
 Deluxe Ocean Facing 26 
 Premium Deluxe Ocean Facing 70 
 Spa Deluxe Garden View 9 
 Spa Deluxe Ocean Facing 50 
 1 Bedroom Beachfront Villa 1 
 1 Bedroom Ocean Facing Villa with Pool 4 
 2 Bedrooms Beachfront Villa 3 
 2 Bedrooms Royal Pool Villa 1 
   รวมทั้งส้ิน 192 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 
 Lotus Court / Thai and International 195 
 Rim Saai /  Seafood and Thai 144 
 Hagi / Japanese 40 
 On The Rocks / Beach bar & grill 80 
 Deep Blu Bar / Cocktails and light snacks 70 
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 In Room Dining / Thai and international  
ห้องจดัเลี้ยงและ ช่ือห้อง ขนาดความจุ (คน) 
ห้องสัมมนา Ao Nang Suite A+B 200 
 Ao Nang Suite A 87 
 Ao Nang Suite B 87 
 Railay Room 25 
 Tonsai Room 25 
 Pre-function Area  
บริการอื่น ๆ Spa Cenvaree  
เปิดด าเนินการ ปี 2549 
 

9) โรงแรม เซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต จ. ภูเก็ต 
ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที่ตั้ง 502/3  ถ. ปฏัก ต. กะรน อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83100 
ห้องพัก ประเภท จ านวนห้องพัก 
 Superior  58 
 Superior Ocean 66 
 Deluxe Honeymoon Spa Suite 4 
 Deluxe 81 
 Deluxe Family Studio 9 
 Premium Deluxe 97 
 2 Bedroom Premium Deluxe 1 
 1 Bedroom Pool Cabana 18 
 2 Bedroom Pool Cabana 1 
   รวมทั้งส้ิน 335 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 
 Lotus Restaurant, Thai and International 130 
 Azure, Modern Italian 70 
 The Mix Bar, Snacks and Refreshment 20 
 Pool Bar: Tropix / Lagoon / Terrace, Snacks and 

Refreshment 
110 / 70 / 50 

 In room Dining, Thai and International 335 
ห้องจดัเลี้ยงและ ช่ือห้อง ขนาดความจุ (คน) 
ห้องสัมมนา Andaman (Type: Class room, U-shape, Cocktail, Banquet, Cabaret) 80 / 40 / 80 / 60 / 56 
 Similan  (Type: Class room, U-shape, Cocktail, Banquet) 30 / 25 / 60 / 40 
 Tarutao I   (Type: Class room, U-shape, Cocktail, Banquet) 50 / 35 / 60 / 40 
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 Tarutao II  (Type: Class room, U-shape, Cocktail, Banquet)  25 / 20 / 40 / 30 
บริการอื่นๆ Cenvaree Spa  
เปิดด าเนินการ ปี 2549  
 

10) โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต  
ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที่ตั้ง หาดกะตะ ภูเก็ต 
ห้องพัก ประเภท จ านวนห้องพัก 
 Deluxe room / King 56 
 Deluxe room / Twin 18 
 Deluxe room / Family 37 
 One bedroom 43 
 Two bedroom 4 
 รวมทั้งส้ิน 158 
ภัตตาคาร และ ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 
คอฟฟี่ช็อพ Seasons Restaurant 96 
 Waves Pool Bar 48 
 Emerald Pool Bar 32 
ห้องจดัเลี้ยงและ ช่ือห้อง  ขนาดความจุ (คน)  
ห้องสัมมนา Kata Meeting Room  
 - Classroom 30 seats 
 - U - Shape 20 seats 
 - Theatre 48 seats 
 - Cocktail 30 seats 
บริการด้านอื่น ๆ สปา และศูนย์ธุรกิจ  
เปิดด าเนินการ ปี 2549 
  

11) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร 
ห้องพัก ประเภท จ านวนห้องพัก 
 Superior World 75 
 Deluxe World 255 
 Premium World 30 
 World Club Executive 26 
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 World Club Deluxe 71 
 World Club Premium 14 
 Executive Suite 31 
 World Executive Suite 6 
 Royal suite 4 
   รวมทั้งส้ิน 512 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 
 Red Sky/ Chic urban bistro dining, wine bar and Martini bar 160 
 Red Sky bar/ 360°Al Fresco Bar 72 
 Fifty Five/ Gourmet dining and grill 101 
 Ginger/ Modern Japanese, trendy Chinese and Thai 248 
 The World/ International and themed dinners 216 
 Lobby Lounge/ Afternoon tea, pastries and refreshments 83 
 Zing/ Pastries and refreshments 43 
 Poolside bar/ Light meals and refreshments 40 
 In-room dining/ Thai and International - 
ห้องจดัเลี้ยงและ ช่ือห้อง ขนาดความจุ (คน) 
ห้องสัมมนา Convention Centre 7,000 
 Convention Centre A1 2,200 
 Convention Centre B1 4,800 
 Convention Centre A2 or B2 3,500 
 World Ballroom  1,200 
 World Ballroom A/ C 300 
 World Ballroom B 600 
 Lotus Suite 1 -4  550 
 Lotus Suite 1/ 2/ 3 /4 120 
 Lotus Suite 5-7 550 
ห้องจดัเลี้ยงและ ช่ือห้อง ขนาดความจุ (คน) 
ห้องสัมมนา Lotus Suite 5/ 6 120 
 Lotus Suite 7 250 
 Lotus Suite 8 30 
 Lotus Suite 9 100 
 Lotus Suites 10 140 
 Lotus Suites 11 150 
 Lotus Suites 12 110 
 Lotus Suites 13/ 14 40 
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 Lotus Suites 15 20 
 M1 & M2 at M23 80 
 M1 44 
 M2 64 
 M3 36 
 M4 90 
 My Foyer 40 
 My Kitchen 60 
 My terrace 60 
 My Lawn 120 
บริการอื่น ๆ Spa Cenvaree, Fitness centre and Business Centre  
เปิดด าเนินการ ส่วนของคอนเวนชั่น ปี 2550 

ส่วนของโรงแรม 2551 
 

12) โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา 
ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที่ตั้ง พัทยา จ.ชลบุรี 
ห้องพัก ประเภท จ านวนห้องพัก 
 Deluxe Ocean Facing 166 
 Deluxe Family Ocean Facing 128 
 Deluxe Spa Ocean Facing 24 
 Premium Deluxe Ocean Facing 115 
 Deluxe Family Residence 21 
 Club Mirage 76 
 Club Mirage Suite 18 
 Grand Mirage Suite 1 
 Grand Mirage Duplex Suite 5 
 Royal Suite 1  
   รวมทั้งส้ิน 555 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 
 Oasis / International buffets and themed dinners 330 
 Ginger & Lime / Thai and Asian 240 
 Acqua / Modern Italian and seafood 84 
 Vistas / Snacks and refreshments 65 
 Waves / Snacks, cocktails and refreshments 30 
 Flames / Barbeque and grill 100 
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 Oceans Beach Club / Coastal and cocktails 280 
 In-room dining / Thai and international   - 
 Oasis / International buffets and themed dinners 330 
ห้องจดัเลี้ยงและ ช่ือห้อง ขนาดความจุ (คน) 
ห้องสัมมนา Mirage Grand Ballroom Classroom 500, Theatre1,200, 

Banquet 650, Cocktail 1,000  
 Section A Classroom 150, Theatre 250, 

Banquet 180, Cocktail 200, 
 Section B Classroom 250, Theatre 350, 

Banquet 250, Cocktail 300, 
 Section C Classroom 150, Theatre 250, 

Banquet 180, Cocktail 200, 
 Aurora Suite Classroom 70, Theatre 100, 

Banquet 100, Cocktail 100, 
 Utopia Suite 1 Classroom 50, Theatre 80, 

Banquet 80, Cocktail 80, 
 Utopia Suite 2 Classroom 50, Theatre 80, 

Banquet 80, Cocktail 80, 
 Fantasia Suite Classroom 80, Theatre 80, 

Banquet 80, Cocktail 80, 
 Mythica Suite Classroom 80, Theatre 120, 

Banquet 100, Cocktail 100, 
 Boardroom Classroom 10, 
บริการอื่น ๆ สปา และศูนย์ธุรกิจ 
 Spa Cenvaree 
 Fitness Centre and tennis courts,  
 Kid’s Club, Camp Safari, E-Zone for teenagers. Games room. 
 Water park, monsoon Island and water sport activities  
 Shop:  Accessories and swim wear, Fabric and souvenir, Tailor, Art De Charme, Jewelry, 

Scuba Diving and snorkeling. 
เปิดด าเนินการ ปี 2552 
 

13) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต 
ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที่ตั้ง ภูเก็ต 
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ห้องพัก ประเภท จ านวนห้องพัก 
 Deluxe Ocean Facing 90 
 Premium Deluxe Ocean Facing 36 
 Spa Deluxe Ocean Facing 45 
 Spa Premium Deluxe The Club 18 
 Deluxe Pool Suite The Club 45 
 Luxury Pool Suite The Club 18 
 One Bedroom Pool Villa The Club 6 
 Two Bedroom Pool Villa The Club 4 
   รวมทั้งส้ิน 262 
ภัตตาคาร และ ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 
คอฟฟี่ช็อพ The Cove (International & Asian Melting-pot cuisine) 250 seats 

 Lobby Lounge (Cocktail, Tea & Coffee) 28 seats 
 Mare (Classical Italian cuisine) 262 seats 
 Beachcomber 52 seats 

ห้องจดัเลี้ยงและ ช่ือห้อง ขนาดความจุ (คน) 
ห้องสัมมนา Phuket Grand Ballroom - Class room 360 persons 

  Theatre 820 persons 
  U-Shape 126 persons 
  Banquet 450 persons 
  Cocktail 720 persons 

 Phuket Ballroom 1, 2 - Class room 198 persons 
  Theatre 364 persons 
  U-Shape 63 persons 
  Banquet 216 persons 
  Cocktail 350 persons 

 Colombus - Class room 24 persons 
  Theatre 42 persons 

 Madalena and Santiago - Class room 12 persons 
  Theatre 28 persons 

 Marco Polo and Vera Cruz - Class room 24 persons 
  Theatre 54 persons 
  U-Shape 15 persons 

เปิดด าเนินการ Soft opening วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553, Grand opening 
เดือนกุมภาพันธ์ 2554 
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14) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รีสอร์ท และ สปา มัลดีฟส์ 
ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที่ตั้ง มัลดีฟส์ 
ห้องพัก ประเภท จ านวนห้องพัก 
 Beach Suite - Twin Bed 6 
 Beach Suite - King Bed 36 
 Deluxe Water Villa - Twin Bed 3 
 Deluxe Water Villa - King Bed 15 
 Luxury Sunset Water Villa 34 
 Luxury Beachfront Pool Villa - One Bedroom 4 
 Luxury Beachfront Pool Villa - Two Bedroom 4 
 Deluxe Family Water Villa 10 
   รวมทั้งส้ิน 112 
ภัตตาคาร และ ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 
คอฟฟี่ช็อพ Reef: Asian & Western Cuisine 194 

 Lotus: Thai Cuisine 70 
 Azzuri Mare: Italian Cuisine 55 
 Coral: Cocktails, Wines, Bar & Lounge 222 
 Aqua: Over Water Bar with Snacks, & Drinks 63 
 Island Club: Exclusive Club Lounge & Refreshments 50 

บริการด้านอื่น ๆ สปา และศูนย์ธุรกิจ  
เปิดด าเนินการ พฤศจิกายน 2552 

 
 

15) โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟูชิ รีสอร์ทแอนด์สปา มัลดีฟส์ 
ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที่ตั้ง มัลดีฟส์ 
ห้องพัก ประเภท จ านวนห้องพัก 
 Ocean front Beach Villa (King) 14 
 Ocean front Beach Villa (Twin) 6 
 Deluxe Ocean front Beach Villa (King) 10 
 Deluxe Water Villa (King) 61 
 Deluxe Water Villa (Twin) 9 
 Premium Sunset Spa Water Villa (King) 7 
 Premium Sunset Spa Water Villa (Twin) 7 
 Deluxe Sunset Water Villa (Twin) 3 
 Deluxe Sunset Water Villa (King) 23 
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 รวมทั้งส้ิน 140 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที่นั่ง) 
 Ocean  Restaurant 

Suan Bua Restaurant 
La Breaaz Restaurant 
Alkhalma Restaurant 
Viu Bar 
Wave Bar 
Lobby Bar 

130 
44 
36 
26 
78 
10 
20 

ห้องจดัเลี้ยงและ ช่ือห้อง ขนาดความจุ (คน) 
ห้องสัมมนา N/A N/A 
บริการอื่น ๆ สปา  
เปิดด าเนินการ 24 มีนาคม 2556 
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2.1.2. การตลาดและภาวะการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม 

นโยบายการลงทุนและบริหารธุรกิจ 

โครงสร้างการด าเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทของบริษัท ในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. การลงทุนและบริหารด้วยตนเองภายใต้เครื่องหมายการค้า “เซ็นทารา” การด าเนินธุรกิจประเภทนี้ ส าหรับโรงแรมที่
บริษัท ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องหมายการค้าสากลเพื่อดึงดูดลูกค้า เนื่องจากการที่เครื่องหมายการค้า “เซ็นทารา” 
เป็นที่เช่ือถือของตลาดในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี รวมทั้งการด าเนินธุรกิจประเภทนี้ท าให้บริษัทสามารถ
ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า 

2. การรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้เครื่องหมายการค้า “เซ็นทารา” การด าเนินธุรกิจประเภทนี้เป็นการสร้างรายได้ให้กับ
บริษัทโดยอาศัยช่ือเสียง ประสบการณ์ และความช านาญในการบริหารโรงแรมโดยไม่ต้องแบกภาระต้นทุนการพัฒนา
โรงแรม รวมทั้งเป็นการสร้างเครื่องหมายการค้าให้กับบริษัทให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นด้วย  

กลยุทธ์การตลาด 
อาจกล่าวได้ว่า ปี 2557 เป็นปีที่ยากล าบากอีกปีหนึ่งของธุรกิจท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับปีก่อน

หน้านี้ซ่ึงผลประกอบการโดยรวมของทัง้อุตสาหกรรมเตบิโตอย่างมาก กล่าวคือมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึงเกือบร้อยละ 
20 ส่งผลให้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าธุรกิจท่องเที่ยวในปี 2557 จะเติบโตต่อเนื่องถึงร้อยละ 12 โดยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก
ถึงประมาณ 27-29 ล้านคน แต่ความเป็นจริงกลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม  

 ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยโดยรวมในปี 2557 ว่ามี
นักท่องเที่ยวต่างชาติราว 24.7 ล้านคน ลดลงจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 6.9 โดยในช่วงครึ่งปีแรกจ านวนนักท่องเที่ยวหด
ตัวถึงร้อยละ 12 ส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวมีจ านวน 1.2 ล้านล้านบาท หดตัวประมาณร้อยละ 5 ซ่ึงเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียง
กับข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อธุรกิจท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสแรกของปี ได้แก่ เหตุการณ์ชุมนุมทาง
การเมืองและการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซ่ึงส่งผลต่อความเช่ือมั่นของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างมาก มีการยกเลิกการจองห้องพักรวมถึงการจัดอบรมสัมมนาทั้งจากภาครัฐและเอกชนใน
โรงแรมที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่การชุมนุมเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมงาน 

 สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบมากขึ้นในไตรมาสที่ 2 เมื่อมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกและการ
ควบคุมอ านาจการปกครอง ส่งผลให้หลายประเทศประกาศยกระดับค าเตือนในการเดินทางมาประเทศไทย นักท่องเที่ยว
ต่างประเทศลดจ านวนลง เช่นเดียวกับสายการบินที่ปรับตัวด้วยการลดจ านวนเที่ยวบินลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์  

ภาวะซบเซานี้ยังคงต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสที่ 3 แม้ความเช่ือมั่นของผู้ประกอบการและผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น แต่เนื่องจาก
ยังไม่มีการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึก จึงท าให้นักท่องเที่ยวบางส่วนไม่มั่นใจในการเดินทางมายังประเทศไทย นอกจากนี้ 
แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกยังส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวจากยุโรป รัสเซีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และ
แอฟริกาลดลงอีกด้วย 
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 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 ซ่ึงนับเป็นการขยายตัวครั้งแรกหลังจากที่หดตัวติดต่อกันใน
สามไตรมาสแรก โดยเป็นผลจากช่วงฤดูท่องเที่ยว ประกอบกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมวีซ่าช่ัวคราวให้แก่นักท่องเที่ยว
ชาวจีนที่เดินทางมาประเทศไทย ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ขณะที่นักท่องเที่ยวจากรัสเซีย ญี่ปุ่น และประเทศในแถบยุโรปมีจ านวนลดลงตามการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจและการอ่อนค่าของเงินรูเบิลและเงินเยน 

ส าหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2558 นั้น หลายองค์กรคาดการณ์ว่ายังคงมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเมินจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติไว้ที่ประมาณ 28 ล้านคน เพิ่มขึ้นประมาณร้อย
ละ 15 จากปี 2557 คิดเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.3 ล้านล้านบาท และจากนักท่องเที่ยวในประเทศ 800,000 ล้าน
บาท โดยมีปัจจัยเสริมส าคัญคือการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีน ขณะที่ปัจจัยเส่ียงมาจากการหดตัวของจ านวนนักท่องเที่ยว
จากยุโรปและรัสเซีย 

ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เชื่อว่าปัจจัยสนับสนุนอันได้แก่ การที่
นักท่องเที่ยวเริ่มมีความเข้าใจและมั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยมากขึ้น ต้นทุนการเดินทางที่ยังต่ าเนื่องจากการ
ลดลงของราคาน้ ามันในตลาดโลกและการแข่งขันของสายการบินราคาถูก  มาตรการแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบและ
หลอกลวงนักท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดระเบียบในสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2558 
ช่วยให้การท่องเที่ยวของไทยฟื้นตัวได้ในระยะต่อไป  

ตารางสรุปจ านวนและรายไดจ้ากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2550 - 2557 (ม.ค.–ธ.ค.)* 

  
ที่มา: กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(ข้อมูลอ้างอิงจาก: รายงานแนวโน้มธุรกิจ จัดท าโดยฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย) 

ในส่วนของส านักงานขายในต่างประเทศนั้น ปัจจุบันเซ็นทารามีส านักงานขายทั้งส้ิน 30 แห่งใน 19 ประเทศและ
จะเพิ่มจ านวนขึ้นเรื่อยๆ โดยก้าวส าคัญในรอบปีที่ผ่านมาของเรา ได้แก่ การเข้าสู่ตลาดที่มีศักยภาพสูงอย่างสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา ด้วยการสนับสนุนของเครือข่ายคู่ค้าที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้เรายังขยายตลาดด้วยการเปิดส านักงาน
ขายในเวียดนามและอินโดนีเซีย เพื่อรองรับธุรกิจโรงแรมในประเทศและปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่
นิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการสนับสนุนเครือข่ายการท าตลาดที่ก าลังเติบโตนี้ บริษัทได้น าระบบ
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รายงานการขายบนเว็บไซต์รูปแบบใหม่เข้ามาใช้เพื่อช่วยในการจัดการข้อมูลและท าให้ทีมขายของเราที่มีอยู่มากกว่า 300 
คนทั่วโลกสามารถท ารายงานการขายได้แบบ real-time 

นอกจากนี้ ยังเรายังคงท ากิจกรรมต่างๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงกิจกรรมนี้เกิดจากริเริ่มของ
บริษัทที่จะหาช่องทางในการส่ือสารกับแขกที่มาพักกับเรา ไม่ว่าจะเคยเข้าพัก ก าลังพักอยู่ หรือมีแผนการเข้าพักในอนาคต 
โดยได้มีการเพิ่มทีมงานเพื่อให้การท ากิจกรรมเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และได้จ านวนผู้ติดตามมากที่สุดในกลุ่มธุรกิจโรงแรม
ของประเทศไทย 

ขณะเดียวกัน เราได้ขยายทีมงานวางแผนการขายและบริหารจัดการรายได้ เพื่อมาดูแลด้านข้อมูลและเพื่อเป็นการ
สนับสนุนการขายและการตลาดของโรงแรมในเครือรวมถึงลูกค้าธุรกิจหลักๆ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มฝ่ายบริหารห้องพัก ซ่ึง
ท าหน้าที่วางกลยุทธ์และจัดระบบควบคุมต่างๆ เพื่อบริหารการขายห้องพักให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ส าหรับบัตรเซ็นทารา – เดอะวันการ์ด นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่โรงแรมและรี
สอร์ทในเครือ ซ่ึงจากการเปิดตัวในปีแรกพบว่าได้รับความส าเร็จอย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะในแง่การเติบโตของจ านวนสมาชิก
บัตร และในอนาคตอันใกล้บริษัทมีแผนที่จะผนวกเซ็นทารา – เดอะวันการ์ด เข้ากับโปรแกรม เดอะวันการ์ดของกลุ่ม
เซ็นทรัล เพื่อให้เป็นการ์ดเพียงใบเดียวอย่างแท้จริงที่ให้สิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่า 

ท้ายที่สุดนี้ เรายังคงให้ความส าคัญกับระบบอี-คอมเมิร์ซและกลยุทธ์ออนไลน์เพื่อเป็นการกระตุ้นปริมาณการท า
ธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ โดยมีการปรับปรุงและเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่อีกไม่น้อยกว่า 6 เว็บไซต์ รวมถึงมีการเพิ่มตัวเลือก
ภาษาที่ใช้บนเว็บอีกหลายภาษาภายในปี 2558 

บริษัทด าเนินกลยุทธ์การตลาดส าหรับแต่ละโรงแรมดังต่อไปนี้ 
1) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
จ านวนห้องพัก : 565  ห้อง  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขัน 

: เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคุณภาพของการบริการสูง และมีการใช้จ่ายสูง 
เช่น ลูกค้าหน่วยงานเอกชน ลูกค้าจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) นักท่องเที่ยงที่จองผ่าน
ช่องทางอินเทอร์เนต และการบริการด้านงานจัดเลี้ยง โดยมีกลยุทธ์ที่ให้
ความส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า มุ่งเน้นที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิมและ
กลุ่มลูกค้าใหม่ที่ไม่อ่อนไหวในเรื่องราคา  และการด ารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์
ของโรงแรมผสมผสานกับการบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐานของเซ็นทา
รา  เพื่อส่งเสริมการท าธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
โรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแข่งขัน : สูง 
ตัวอย่างคู่แข่ง : CGCW, Royal Orchid Sheraton, Swissotel, Pullman, Rama Garden and 

Amari Watergate 
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ :  28 %  :  72%  
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2) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลล่า หัวหิน  
จ านวนห้องพัก : 249  ห้อง  (ฝั่งโรงแรม 207 ห้อง  และฝั่งวิลลา  42  ห้อง) 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขัน 

: เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคุณภาพของการบริการสูง  โดยมีกลยุทธ์ที่ให้
ความส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า  มุ่งเน้นที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิม
และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ไม่อ่อนไหวในเรื่องราคา  และการด ารงไว้ซ่ึง
เอกลักษณ์ของโรงแรมผสมผสานกับการบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐาน
ของเซ็นทารา  เพื่อส่งเสริมการท าธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มโรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแข่งขัน : สูง 
ตัวอย่างคู่แข่ง : Anantara Resort & Spa Hua Hin,  Hyatt Regency Hua Hin,  

Intercontinantal Hua Hin Resort,   Sheraton Hua Hin Resort & Spa,  
Hilton Hua Hin Resort & Spa 

สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ :  15%  :  85%  
 
3) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย จ.สุราษฏร์ธานี 
จ านวนห้องพัก : 203 ห้อง  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขัน 

: เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคุณภาพของการบริการสูง  โดยมีกลยุทธ์ที่ให้
ความส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า  มุ่งเน้นที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิม
และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ไม่อ่อนไหวในเรื่องราคา  และการด ารงไว้ซ่ึง
เอกลักษณ์ของโรงแรมผสมผสานกับการบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐาน
ของเซ็นทารา  เพื่อส่งเสริมการท าธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มโรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแข่งขัน : สูง 
ตัวอย่างคู่แข่ง : Chaweng Regent, Anantara, Amari Palm Reef, Imperial Samui, Imperial 

Boat House, Nora Beach and New Star 
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ : 2%  :  98%  
 
4) โรงแรม เซ็นทารา วิลล่า สมุย จ.สุราษฏร์ธานี 
จ านวนห้องพัก : 102 ห้อง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขนั 

: ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะยุโรป รัสเซีย 
และเอเชีย และนักท่องเที่ยวกลุ่ม Honeymooner และนักด าน้ า 

 : รักษาระดับราคาให้อยู่ในระดับโรงแรม 4 ดาวเพื่อกลุ่มลูกค้าที่มีก าลังซ้ือ
น้อยกว่าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย 

 : เน้นคุณภาพของโรงแรมและการให้บริการ โดยมีจุดเด่นทางด้านความเป็น
ส่วนตัวของหาดและห้องพักแบบวิลล่า เน้นการการบริการในความเป็น
ไทยสูง 
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สภาพการแข่งขัน : ปานกลาง ค่อนข้างสูง 
ตัวอย่างคู่แข่ง : Bandara Resort, Fair House Resort Samui Buri, Peach resort   
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ : 10%  :  90%  
 
5) โรงแรมเซ็นทารา วิลล่า ภูเก็ต 
จ านวนห้องพัก : 72 ห้อง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขนั 

: นักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปและเอเชีย ได้แก่ Australia, UK, 
Scandinavia, Russia, China  

สภาพการแข่งขัน : สูงมาก โดยเฉพาะช่วง low season 
ตัวอย่างคู่แข่ง :  Marina Phuket Resort, The Vijitt Resort 
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ : 3.57%  :  96.43%  
 
6)โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ ่
จ านวนห้องพัก : 248 ห้อง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขัน 

: เป้าหมายอยู่ที่ลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางมาพักผ่อน รวมทั้งที่
เดินทางมาเพื่อเหตุผลทางด้านธุรกิจในภูมิภาค พร้อมๆไปกับอีกหนึ่ง
กลุ่มเป้าหมายนั่นคือลูกค้าในประเทศ รวมถึง ลูกค้าท่องเที่ยวทั่วไป ลูกค้า
ประชุมสัมมนา และลูกค้าราชการ และนักธุรกิจอื่นๆ ที่มาปฏิบัติหน้าที่ 
และประกอบกิจการและในภูมิภาค และในประเทศเพื่อนบ้าน โดยทาง
โรงแรม มุ่งเน้นกลยุทธ์การแข่งขันแบบยั่งยืน โดยการลงทุน ปรับเปลี่ยน 
พัฒนา นโยบาย สินค้า และการบริการให้เอื้อต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่
ของคนในชุมชน ต่อลูกค้าทุกกลุ่ม และเอื้อต่อส่ิงแวดล้อมอยู่เสมอ พร้อมๆ
ไปกับ การสร้างภาพลักษณ์อันดีงาม อันเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้ปรากฏแก่
ประเทศเพื่อนบ้าน และลูกค้าที่มาใช้บริการ 

สภาพการแข่งขัน : สูง 
ตัวอย่างคู่แข่ง : Lee Garden Plaza, Hansa JB,  Sakura Grand View, Regency, Diamond, 

Buri Sripu 
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ : 36%  :  64%  
 
7) โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล ์
จ านวนห้องพัก : 120  ห้อง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขัน 

: เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสถานที่ในการจัดงานประชุม สัมมนา โดย
มุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มข้าราชการ องค์กรท้องถิ่นและละแวกใกล้เคียง รวมถึง
บริษัทห้างร้านในพื้นที่ภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา อีกทั้งยังให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวที่ต้องการความสงบและหลีกหนีความวุ่นวายจากการท างาน
และการท่องเที่ยวในสถานที่อื่นๆ 



   ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1 (2) หน้าที่ 22 

สภาพการแข่งขัน : สูง 
ตัวอย่างคู่แข่ง : Viang Tak, CK Hill Resort, Iravadee, Queen Palace, Punnagun, J2 
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ :  78%  :  22%  
 
8) โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบ์ีชรสีอร์ทและวิลลา กระบี่ 
จ านวนห้องพัก : 192 ห้อง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกลยุทธ์การ
แข่งขนั 

: ตลาดหลักจะเน้นที่ตลาดการประชุมนานาชาติ การจัดนิทรรศการนานาชาติ 
ตลอดจนถึงงานเลี้ยงขนาดล็กและกลาง การจัดประชุมของภาคธุรกิจต่างๆ 
แต่งงานบริเวณชายหาด ส่วนนักท่องเที่ยวเป็นการผสมผสานระหว่างยุโรป, 
และเอเซีย ขึ้นกับฤดูกาลเป็นหลัก จุดเด่นคือท าเลที่ตั้งใจติดทะเล เป็น
ส่วนตัว ใกล้แหล่งช๊อปปิ้ง ของหาดอ่าวนาง และได้รับการตอบรับเป็นอย่าง
ดี 

สภาพการแข่งขัน : สูง 
ตัวอย่างคู่แข่ง : Rayavadee Resort, Amari Vouge Krabi, Aonang Villa, Sheraton Krabi 

beach, Tha Tubkaak Krabi and Sofitel Phokeethra Resort & Spa 
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ : 12%  :  88% 
 
9) โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต   
จ านวนห้องพัก : 335  ห้อง   
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขัน 

: เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคุณภาพของการบริการสูง  โดยมีกลยุทธ์ที่ให้
ความส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า  มุ่งเน้นที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิม
และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ไม่อ่อนไหวในเรื่องราคา  และการด ารงไว้ซ่ึง
เอกลักษณ์ของโรงแรมผสมผสานกับการบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐาน
ของเซ็นทารา  เพื่อส่งเสริมการท าธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มโรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแข่งขัน : สูง 
ตัวอย่างคู่แข่ง : Phuket Orchid Resort, Kata Beach Resort, Woraburi,Novotel Karon 

Resort 
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ :  1%  :  99%  
 
10) โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอรท์ ภูเก็ต 
จ านวนห้องพัก : 158 ห้อง  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขนั 

: มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ เนื่องจากภูเก็ตยังคงเติบโตในระดับสากลเป็น
พิเศษ โดยรองรับตลาด: รัสเซีย, ออสเตรเลีย, จีน, เกาหลี, ตะวันออกกลาง, 
อินเดียและอื่น ๆ ในตลาดอาเซียน 

    ทั้งยังมุ่งเน้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อมในระดับสากล 



   ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1 (2) หน้าที่ 23 

สภาพการแข่งขัน : สูง 
ตัวอย่างคู่แข่ง : Centara Karon  Beach , Beyond Karon Resort , Kata Beach Resort , 

Phuket Orchid Resort 
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ : 15%  :  85% 
 
11) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
จ านวนห้องพัก : 512  ห้อง   
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขัน 

:   กลุ่มลูกค้านักธุรกิจที่มุ่งเน้นการจัดประชุม และนิทรรศการนานาชาติ ตลอด
จนถึงงานเลี้ยงขนาดใหญ่ และการประชุมภาคธุรกิจและราชการ พร้อมทั้ง
กลุ่มนักท่องเที่ยวระดับสูงที่ต้องการความสะดวกสบายของโรงแรมใจกลาง
เมืองเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก การเป็นโรงแรมใจกลางเมืองที่บริหารจัดการ
ห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ ที่มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน อีกทั้ง
อยู่ในแหล่ง shopping ของกรุงเทพที่สะดวกในการเดินทางเป็นจุดเด่นหลัก
ของทางโรงแรม  พร้อมกันนี้การให้ความส าคัญต่อการให้บริการที่เป็นเลิศ
และสม่ าเสมอภายใต้มาตรฐานของเซ็นทาราเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการรักษา
ฐานลูกค้าเดิม ที่จะส่งเสริมการท าธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มโรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแข่งขัน : สูง 
ตัวอย่างคู่แข่ง : Amari Watergate, InterContinental, Pullman G Bangkok, Pullman 

Bangkok King Power, Shangri-la, JW Marriott, Landmark Sukhumvit, 
Sofitel Sukhumvit และ Grand Millennium Sukhumvit 

สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ :  20% : 80%    
 
12) โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ รีสอร์ท บีช พัทยา  
จ านวนห้องพัก : 555 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขัน 

: เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคุณภาพของการบริการสูง  โดยมีกลยุทธ์ที่ให้
ความส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า  มุ่งเน้นที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิม
และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ไม่อ่อนไหวในเรื่องราคา  และการด ารงไว้ซ่ึง
เอกลักษณ์ของโรงแรมผสมผสานกับการบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐาน
ของเซ็นทารา  เพื่อส่งเสริมการท าธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มโรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแข่งขัน : สูง 
ตัวอย่างคู่แข่ง : Marriott,  Sheraton,  Dusit,  Hard Rock,  Amari, 
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ :  23%  :  77%  
13) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท ภูเก็ต 
จ านวนห้องพัก : 262 ห้อง  
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกลยุทธ์การ
แข่งขนั 

: กลุ่มนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียและรัสเซีย 

สภาพการแข่งขัน : สูง โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เพราะคู่แข่งเป็นโรงแรมที่
มีสถานที่ตั้งติดหาดเหมือนกัน จึงท าให้ลูกค้าเกิดข้อเปรียบเทียบได้ง่าย 

ตัวอย่างคู่แข่ง : Dusit Laguna, Moevenpick, Le Meridien Phuket, Kata Thani Westin และ 
Angsana 

สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ : 5.05%  :  94.95%  
 
14)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ 
จ านวนห้องพัก : 112  ห้อง  (ฝั่งชายหาด 50 ห้อง และวิลล่าบนน้ า 62 ห้อง) 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขัน 

: เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคุณภาพของการบริการสูง  โดยมีกลยุทธ์ที่ให้
ความส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า  มุ่งเน้นที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิม
และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ไม่อ่อนไหวในเรื่องราคา  และการด ารงไว้ซ่ึง
เอกลักษณ์ของโรงแรมผสมผสานกับการบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐาน
ของเซ็นทารา  เพื่อส่งเสริมการท าธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มโรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแข่งขัน : สูง 
ตัวอย่างคู่แข่ง : Lux Maldives, Lily Beach Constance Moofushi 
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ :  1%  :  99 %  
 

15) โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟูชิ รีสอร์ทแอนด์สปา มัลดีฟส์ 
จ านวนห้องพัก : 140  ห้อง   
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขัน 

: เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคุณภาพของการบริการสูง  โดยมีกลยุทธ์ที่ให้
ความส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า  มุ่งเน้นที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิม
และกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ไม่อ่อนไหวในเรื่องราคา  และการด ารงไว้ซ่ึง
เอกลักษณ์ของโรงแรมผสมผสานกับการบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐาน
ของเซ็นทารา  เพื่อส่งเสริมการท าธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มโรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแข่งขัน : สูง 
ตัวอย่างคู่แข่ง : Lux Maldives, Lily Beach Constance Moofushi 
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ :  0%  :  100 %  
 
 บริษัท มีจุดเด่นในการด าเนินธุรกิจคือ ความมีช่ือเสียงของกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทภายใต้การด าเนินงานของ
บริษัท ท าเลที่ตั้งของโรงแรมซ่ึงตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยตามแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจที่ส าคัญผู้บริหารที่มี 
ประสิทธิภาพ ความมุ่งมั่นในการบริการของพนักงาน มาตรฐานของการบริการที่ดีและเน้นความเปน็ไทย ส่งผลให้รายได้ใน
ส่วนของโรงแรมมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงจุดเด่นดังกล่าว บริษัท มีแผนการด าเนินงานในอนาคต ดังต่อไปนี้ 
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1. ขยายจ านวนของโรงแรมไปในท าเลท่องเที่ยวหลักๆ ในประเทศไทย และขยายสู่ประเทศใกล้เคียง 
2. ขยายธุรกิจโดยการร่วมลงทุนกับบริษัทชั้นน าในต่างประเทศ เพื่อลงทุนในโรงแรมทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคยีง 
3. เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการส าหรับตลาดการท่องเที่ยวสันทนาการที่เติบโตอย่างรวดเร็ว 
4. พัฒนาโรงแรมเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดการประชุมจากทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงเน้นทางด้านท าเล มาตรฐาน

การบริการ ความจุของห้องประชุมสัมมนา และความเชี่ยวชาญในการบริการ  
5.  พัฒนาช่องทางการจ าหน่ายโดยการร่วมธุรกิจกับบริษัทน าเที่ยวช้ันน าในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดถึงการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. พัฒนาการบริการให้มีมาตรฐานตามแบบสากลและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละโรงแรม 

นโยบายราคา 

การก าหนดราคาห้องพักขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญหลายประการ ได้แก่ ฤดูกาล ราคาตลาดของคู่แข่ง โปรแกรม
ส่งเสริมการขาย ประเภทของลูกค้า สภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์การเมือง และต้นทุนการด าเนินงานของโรงแรม ซ่ึง
โดยทั่วไป ปัจจัยหลักคือฤดูกาล โดยบริษัทจะก าหนดราคาที่สูงกว่าในฤดูกาลที่มีการท่องเที่ยวสูง ส่วนในฤดูกาลที่มีการ
ท่องเที่ยวต่ า เช่น ฤดูฝน บริษัทใช้กลยุทธ์ทางด้านราคากับตลาดที่ยังมีการเดินทาง เช่น ตลาดเอเซีย ตลาดตะวันออกกลาง 
ตลาดในประเทศ ตลาดการประชุมของภาครัฐ และบริษัทต่างๆ รวมถึงการรวมโครงการส่งเสริมการขายนอกฤดูกาลกับการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทเครดิตการ์ด สายการบิน และผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เพื่อเสนอโปรแกรมพิเศษของ
โรงแรมมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทใช้นโยบายเดียวกันในการก าหนดราคาห้องพักในโรงแรมทุกแห่งของบริษัท 

บริษัทให้ความส าคัญในการก าหนดราคาห้องพักโดยบ ารุงรักษาสภาพของห้องพักในโรงแรมของบรษิัทให้มีความ
ทันสมัยและใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับระดับราคาในปัจจุบัน นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังมีนโยบายที่จะเพิ่มระดับราคา
ให้สูงขึ้นในโรงแรมที่มีศักยภาพและอยู่ในแผนการด าเนินงานที่แน่นอนในอนาคต โดยก าหนดแผนงานการปรับปรุง
ลักษณะของห้องพักและคุณภาพของวัสดุที่ใช้ตกแต่ง รวมถึงการยกระดับการบริการให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับ
เพิ่มระดับราคา โดยรายละเอียดเกี่ยวกับราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (Average Room Rate) และ อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Average 
Occupancy Rate) ของโรงแรมแต่ละโรงแรม ส าหรับปี 2557 เป็นดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ช่ือโรงแรม ค่าห้องพักโดยเฉลี่ยต่อคนื (บาท) อัตราการเข้าพัก 

1 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด ์

3,588 บาท ร้อยละ 62.8 

2 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรลัพลาซา ลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 

2,665 บาท ร้อยละ 60.6 

3 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท และวิลลา หัว
หิน 

5,767 บาท ร้อยละ 82.7 

4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย 4,596 บาท ร้อยละ 83.7 
5 โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย 2391 บาท ร้อยละ 80.5 
6 โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต 2,970 บาท ร้อยละ 78.5 
7 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ ่ 1,605 บาท ร้อยละ 70.0 
8 โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท 1,019 บาท ร้อยละ 41.1 
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9 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่ 5,372 บาท ร้อยละ 76.6 
10 โรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต 2,426 บาท ร้อยละ 88.7 
11 โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต 2,438 บาท ร้อยละ 79.8 
12 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบชีรีสอร์ทพัทยา 4,714 บาท ร้อยละ 77.9 
13 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทภูเก็ต 5,767 บาท ร้อยละ 87.5 

14 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รีสอร์ท และ สปา 
มัลดีฟส์ 

18,780 บาท ร้อยละ 88.8 

15 โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟูชิ รีสอร์ทแอนด์สปา มัลดีฟส์ 15,088 บาท ร้อยละ 92.0 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

ช่องทางการจ าหน่ายหลักของบริษัท มีดังต่อไปนี้ 
1. การจ าหน่ายให้แก่ลูกค้า โดยพนักงานขายของบริษัท และผ่านบริษัทเอเย่นต์ทัวร์ ซ่ึงเป็นการเสนอสินค้าที่

เหมาะสมให้แก่ลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ  มีการเข้าร่วมนิทรรศการการท่องเที่ยวทั่วโลกอย่าง
ต่อเนื่องโดยตลอด เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางจัดจ าหน่าย ในปัจจุบัน บริษัท มีความสัมพันธ์ระยะยาวกับบริษัท
เอเย่นต์ท่องเที่ยวในตลาดเปา้หมายหลายแห่ง เช่น TUI, LTU, Thomas Cook, My Travel, Qantas, และ Thai Royal 
Orchid  

2. การจ าหน่าย โดยพนักงานขายของบริษัทโดยตรงยังบริษัทและสมาคมต่างๆ ส าหรับลูกค้ากลุ่ม ธุรกิจ การจัด
ประชุมสัมมนา และการจัดเลี้ยงต่างๆ 

3. การจ าหน่ายผ่านระบบส ารองห้องพักผ่านทางอินเทอร์เนต ซ่ึงเป็นช่องทางที่ประสบความส าเร็จอย่างสูง เนื่องจาก
ได้ราคาห้องที่สูงกว่าช่องทางการจ าหน่ายอ่ืน และมีอัตราการจองห้องพักผ่านช่องทางนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4. การจ าหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไปผ่านนิทรรศการท่องเที่ยวและส่ือต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์และป้ายโฆษณา  
5. ส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตร เช่น สายการบิน บัตรเครดิต นิตยสาร ธนาคาร และ อื่นๆ โดยให้ส่วนลดพิเศษ

กับสมาชิกในหน่วยงานและองค์กรนั้นๆ 
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รางวัลหลักที่บริษัทได้รับในปี 2557 
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2.2 ธุรกิจอาหารเครือข่าย 

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด (Central Restaurants Group “CRG”) ผู้บุกเบิกธุรกิจอาหารบริการด่วน 
(Quick Service Restaurant: QSR) และเป็นหนึ่งในผู้น าธุรกิจอาหารเครือข่ายของประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ (Vision) ว่า “เรา
จะเป็นผู้น าในธุรกิจอาหารเครือข่าย ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ด้วยคุณภาพอาหาร และมาตรฐานการบริการที่ดี
เลิศ สร้างการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และน าความพึงพอใจมาสู่ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจทุกคน  

ปัจจุบัน CRG ในฐานะที่เป็นผู้รับสิทธิ (Franchisee) และเจ้าของลิขสิทธิ์ (Company Owned) ที่มีความช านาญ และ
มีความสามารถในการบริหารและจัดการธุรกิจอาหารเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับจากเจ้าของแฟรนไชส์ (Franchisor) โดยมี
แบรนด์ธุรกิจอาหารที่หลากหลาย (Multi-Brand) ครอบคลุมอาหารหลายรูปแบบเกือบทุกประเภทในธุรกิจนี้ ซ่ึงในอดีตที่
ผ่านมา CRG ได้รับสิทธิในการต่ออายุสัญญารับสิทธิของแต่ละแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงการบริหารและการจัดการแบรนด์
ธุรกิจอาหารเครือข่ายภายใต้ CRG มีรายละเอียดดังนี้ 

แบรนด ์ ประเภท (Segment) สิทธิ จ านวนสาขา 
มิสเตอร์ โดนัท ขนมโดนัท Exclusive* 320 

เคเอฟซี ไก่ทอด Non-exclusive** 202 
อานตี้ แอนส์ ขนมซอฟท์เพรทเซล Exclusive* 126 
เปปเปอร์ ลันช์ สเต๊กสไตล์ญี่ปุ่น Exclusive* 15 

ชาบูตง ราเมน Franchise Agreement 15 
โคล สโตน ครีมเมอรี ่ ไอศกรีมมิกซ์-อิน

ซูเปอร์พรีเมียม 
Exclusive* 13 

ริว ชาบู ชาบู บุฟเฟต์ ชาบู ชาบู Company Owned*** 1 
เดอะ เทอเรส อาหารไทย Company Owned*** 13 

และรับจ้างบริหารร้านอาหาร  
“เดอะ เทอเรส” ให้กับ  

บริษทั ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จ ากัด 
โยชิโนยะ 

 
โอโตยะ 

 
เทนยะ 

 
คัตสึยะ 

ข้าวหน้าเนื้อ และข้าว
หน้าต่างๆ 
อาหารญี่ปุ่น  
สไตล์โฮมเมด 
ข้าวหน้าเทมปุระ 

 
ข้าวหน้าหมทูอดญีปุ่่น 

Exclusive* 
 

Exclusive* 
 

Exclusive* 
 

Exclusive* 

17 
 

45 
 

4 
 

3 

หมายเหตุ     *   Exclusive Right – CRG เป็นผู้ได้รับสิทธิในการบริหารแบรนด์แต่เพียงผู้เดียว 
     **  Non-exclusive Right – CRG เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการบริหารแบรนด์ร่วมกับเจ้าของสิทธิ์คือ Yum Restaurants International 
      (Thailand) Co., Ltd. โดยที่ Yum ยังมีสิทธิ์ที่จะให้ Franchise กับผู้ประกอบการรายอ่ืนได้ 
 ***  Company Owned – CRG เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์  
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CRG มีแผนงานในการขยายสาขาของแบรนด์ที่ได้รับสิทธิอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายธุรกิจ ด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และน าเสนอแบรนด์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการและรูปแบบ
การด าเนินชีวิตในปัจจุบันของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 CRG มีสาขาอยู่ในกรุงเทพฯ และทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งส้ิน 774 สาขา  

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีอยู่ทั้ง 12 แบรนด์ มีดังนี้ 

1) มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut) 

แบรนด ์ มิสเตอร์ โดนัท 
ประเภท (Segment) ขนม (โดนัท) 
สิทธ ิ Exclusive Right 
จ านวนสาขา Company owned 320 สาขา 
รูปแบบการใหบ้ริการ 1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In) 
 2. การซ้ือกลับบ้าน (Take Away) 
 3. การบริการจัดส่ง (Delivery) 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มวัยรุ่น ครอบครัว เด็ก และคนท างานที่มีรูปแบบในการด าเนินชีวิตทันสมัย ชอบความ

สะดวกและความรวดเร็ว 
ลักษณะส าคัญของแบรนด ์ มิสเตอร์ โดนัท ให้ความส าคัญกับขนม (โดนัท) ที่สดใหม่ (Fresh Donut) โดยการมีครัวขนาด

เล็กตั้งอยู่ภายในร้าน (Micro Kitchen) ซ่ึงผู้บริโภคสามารถมองเห็นการผลิตโดนัทได้ทุก
ขั้นตอน และได้รับโดนัทที่ผลิตเสร็จใหม่ๆ 

2) เคเอฟซี (KFC)  

แบรนด ์ เคเอฟซี 
ประเภท (Segment) ไก่ (ไก่ทอด) 
สิทธ ิ Non-Exclusive Right 
จ านวนสาขา Company owned 202 สาขา 
รูปแบบการใหบ้ริการ 1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In) 
 2. การซ้ือกลับบ้าน (Take Away) 
 3. การบริการจัดส่ง (Delivery) 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มวัยรุ่น ครอบครัว เด็ก และคนท างานที่มีรูปแบบในการด าเนินชีวิตทันสมัย ชอบความ

สะดวกและความรวดเร็ว 
ลักษณะส าคัญของแบรนด ์ เคเอฟซี มีกรรมวิธีพิเศษในการผลิต และเครื่องเทศสูตรเฉพาะที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ 
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3) อานตี้ แอนส์ (Auntie Anne’s)  

แบรนด ์ อานตี้ แอนส์ 
ประเภท (Segment) ขนม (ซอฟท์เพรทเซล) 
สิทธ ิ Exclusive Right 
จ านวนสาขา Company owned 126 สาขา 
รูปแบบการใหบ้ริการ 1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In) 
 2. การซ้ือกลับบ้าน (Take Away) 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มวัยรุ่น ครอบครัว เด็ก และคนท างานที่มีรูปแบบในการด าเนินชีวิตทันสมัย ชอบความ

สะดวกและความรวดเร็ว 
ลักษณะส าคัญของแบรนด ์ อานตี้ แอนส์ มีเอกลักษณ์ทั้งในด้านรสชาติ เนื้อแป้ง ความสดใหม่ รูปร่าง กลิ่นหอม ลักษณะ

ของผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร 

4) เปปเปอร์ ลันช์  (Pepper Lunch)  

แบรนด ์ เปปเปอร์ ลันช์ 
ประเภท (Segment) สเต็กสไตล์ญี่ปุ่น 
สิทธ ิ Exclusive Right 
จ านวนสาขา Company owned 15 สาขา 
รูปแบบการใหบ้ริการ 1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In) 
 2. การซ้ือกลับบ้าน (Take Away) 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มนักศึกษาและคนท างานที่มีรูปแบบในการด าเนินชีวิตทันสมัย ชอบความแปลกใหม่ ชอบ

ความสะดวกและรวดเร็ว 
ลักษณะส าคัญของแบรนด ์ เปปเปอร์ ลันช์  มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับอาหารจานร้อนแนวใหม่ ที่สามารถปรุงสุก

ได้ด้วยตนเองบนจานร้อนอุณหภูมิสูงสุด 260 องศาเซลเซียส 

5) ชาบูตง  (Chabuton) 

แบรนด ์ ชาบูตง 
ประเภท (Segment) ราเมน 
สิทธ ิ Franchise Agreement 
จ านวนสาขา Company owned 15 สาขา 
รูปแบบการใหบ้ริการ 1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In) 
 2. การซ้ือกลับบ้าน (Take Away) ยกเว้นราเมน 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มวัยรุ่น ครอบครัว และกลุ่มคนท างาน ทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ที่มีรูปแบบในการด าเนิน

ชีวิตทันสมัย ชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่น โดยเฉพาะราเมนต้นต ารับจากญี่ปุ่น 
ลักษณะส าคัญของแบรนด ์ ชาบูตงเป็นราเมนต้นต ารับแท้จากประเทศญี่ปุ่น โดยเชฟผู้ชนะเลิศ TV Champion ปี 2002 
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6) โคล สโตน ครีมเมอรี ่ (Cold Stone Creamery) 

แบรนด ์ โคล สโตน ครีมเมอรี่ 
ประเภท (Segment) ไอศกรีมมิกซ์-อินซูเปอร์พรีเมียม 
สิทธ ิ Exclusive Right 

จ านวนสาขา Company owned 13 สาขา 
รูปแบบการใหบ้ริการ 1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In) 
 2. การซ้ือกลับบ้าน (Take Away) 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าระดับบน ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น ครอบครัว และคนท างาน ซ่ึงมีรูปแบบในการด าเนินชีวิต

ที่ทันสมัย ชอบความแปลกใหม่ 
ลักษณะส าคัญของแบรนด ์ โคล สโตน ครีมเมอรี่เป็นไอศกรีมมิกซ์-อินส์ ระดับซูเปอร์พรีเมียม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วย

รสชาติความอร่อยเข้มข้นไม่เหมือนใครสไตล์อเมริกัน คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบช้ันดีพิถีพิถัน 
ผสมผสาน (มิกซ์-อิน) ส่วนผสมบนแผ่นหินแกรนิตที่ลูกค้าสามารถเลือกรสชาติไอศกรีมและ
ส่วนผสมได้ตามความต้องการ 

7) ริว ชาบู ชาบู  (Ryu Shabu Shabu) 

แบรนด ์ ริว ชาบู ชาบู 
ประเภท (Segment) บุฟเฟต์ ชาบู ชาบู 
สิทธ ิ Company Owned 
จ านวนสาขา Company Owned 1 สาขา 
รูปแบบการใหบ้ริการ 1. All You Can Eat (Buffet) 
 2. บริการตนเอง (Self Sevice) 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มนักเรียน นักศึกษา วัยรุ่น คนท างานบรเิวณสยามสแควร์ และรวมถึงกลุ่มครอบครัว 
ลักษณะส าคัญของแบรนด ์ ริว ชาบู ชาบู เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นในรูปแบบสุกี้ ชาบู ชาบู ส าหรับผู้ที่ช่ืนชอบการรับประทาน

อาหารรูปแบบบุฟเฟต์ที่มีความแตกต่างจากร้านบุฟเฟต์ ชาบู ชาบู ทั่วไปในตลาด คือมีคอน
เซปต์ร้านที่เป็นชาบู ชาบู ญี่ปุ่นชัดเจน ให้บริการแบบ Individual Pot (หม้อเดี่ยว) เพื่อให้ลูกค้า
สามารถปรุงรสชาติได้ตามความพึงพอใจและถูกสุขอนามัย โดยให้บริการน้ าซุป 2 ชนิด คือ 
ซุปปลาแห้ง (Katsuo Bushi Dashi Soup) และซุปสาหร่าย คอมบุ (Combu Dashi Soup) ตาม
แบบชาบู ชาบู สไตล์โอซาก้า 

8) เดอะ เทอเรส  (The Terrace) 

แบรนด ์ เดอะ เทอเรส 
ประเภท (Segment) อาหารไทย และเครื่องดื่ม 
สิทธ ิ รับจ้างบริหารสาขาเดิม และสิทธิในการขยายสาขาใหม่ 
จ านวนสาขา รับจ้างบริหารสาขาของ บริษัท ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จ ากัด จ านวน 6 สาขา 

Company Owned 13 สาขา 
รูปแบบการใหบ้ริการ 1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In) 
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 2. การซ้ือกลับบ้าน (Take Away) 
 3. การบริการจัดส่ง (Delivery) 
 4. การบริการจัดเลี้ยง (Catering) 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มวัยรุ่น, คนที่เริ่มท างาน, คนท างาน และกลุ่มครอบครัว  ที่ใช้ชีวิตในเมืองที่ต้องการความ

ทันสมัย พร้อมมีรสนิยมการรับประทานอาหารไทย ที่มีรสชาติจัดจ้าน เน้นความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลักษณะส าคัญของแบรนด ์ เดอะ เทอเรส  เป็นร้านอาหารที่เน้นคุณภาพ พร้อมกับให้ความส าคัญกับอาหารที่ปรุงแต่งจาก
วัตถุดิบที่สดใหม่ (Fresh) พร้อมรสชาติที่เป็นสูตรเฉพาะของร้านที่อุดมไปด้วยคุณค่าของ
อาหาร โดยการน าเสนอขายด้วยความหลากหลาย และให้บริการแบบ Full  Service 

9) โยชิโนยะ (Yoshinoya) 

แบรนด ์ โยชิโนยะ 
ประเภท (Segment) ข้าวหน้าเนื้อและข้าวหน้าต่างๆสไตล์ญี่ปุ่น 
สิทธ ิ Exclusive Right 
จ านวนสาขา Company Owned 17 สาขา 
รูปแบบการใหบ้ริการ 1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In) 
 2. การซ้ือกลับบ้าน (Take Away) 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มวัยรุ่น คนท างาน และครอบครัว ที่ด าเนินชีวิตทันสมัยและช่ืนชอบในรสชาติของข้าวหน้า

เนื้อและข้าวหน้าต่างๆสไตล์ญี่ปุ่น 
ลักษณะส าคัญของแบรนด ์ โยชิโนยะ เป็นสุดยอดต้นต ารับข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่น ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี 

และมีช่ือเสียงจนขยายสาขาไปทั่วโลกกว่า 1,700 สาขา อาทิ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฮ่องกง 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น เซ่ียงไฮ้ ไต้หวัน อินโดนีเซีย จุดเด่นของโยชิโนยะ คือ
คุณภาพของเนื้อและวัตถุดิบ รสชาติที่อร่อยเป็นมาตรฐานทั่วโลก การบริการที่รวดเร็ว และ
ราคาที่คุ้มค่า 

 

10) โอโตยะ (Ootoya) 

แบรนด ์ โอโตยะ 
ประเภท (Segment) อาหารญี่ปุ่นสไตล์โฮมเมด ( Home Cooking Style Japanese restaurant) 
สิทธ ิ Exclusive Right 
จ านวนสาขา Company Owned 45 สาขา 
รูปแบบการใหบ้ริการ 1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In) 
 2. การซ้ือกลับบ้าน (Take Away) 

3. การบริการจัดส่ง (Delivery) 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มคนท างาน และครอบครัว ที่ด าเนินชีวิตทันสมัยและชื่นชอบในรสชาติของอาหารญี่ปุ่นต้น

ต ารับแท้ๆ ( Authentic Japanese food ) 
ลักษณะส าคัญของแบรนด ์ โอโตยะ เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นพรีเมียม สไตล์ โฮมเมด เน้นความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆโดยให้
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ความส าคัญกับการพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง เน้นความสด
ใหม่ของวัตถุดิบตลอดจนรสชาติที่คงความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

11) เทนยะ (Tenya) 

แบรนด ์ เทนยะ 
ประเภท (Segment) ข้าวหน้าเทมปุระ (Tendon) 
สิทธ ิ Exclusive Right 
จ านวนสาขา Company Owned 4 สาขา 
รูปแบบการใหบ้ริการ 1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In) 
 2. การซ้ือกลับบ้าน (Take Away) 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มวัยรุ่น คนท างาน และครอบครัว ที่ด าเนินชีวิตทันสมัยและช่ืนชอบในรสชาติของข้าวหน้า

เทมปุระสไตล์ญี่ปุ่น 
ลักษณะส าคัญของแบรนด ์ ร้านเทมปุระอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นที่เสิร์ฟข้าวหน้าเทมปุระรสเลิศในราคาที่คุ้มค่าด้วยกุ้งคั ด

พิเศษจากฟาร์มพิเศษปลอดสารเคมี ทอดด้วยน้ ามันสูตรพิเศษที่ท าให้ทอดได้กรอบ เบา ไม่อม
น้ ามัน และให้วิตามินอี ราดด้วยซอสสูตรลับต ารับโตเกียวของเทนยะ 

12) คัตสึยะ (Katsuya) 

แบรนด ์ คัตสึยะ 
ประเภท (Segment) ข้าวหน้าหมูทอดญี่ปุ่น (Katsudon) 
สิทธ ิ Exclusive Right 
จ านวนสาขา Company Owned 3 สาขา 
รูปแบบการใหบ้ริการ 1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In) 
 2. การซ้ือกลับบ้าน (Take Away) 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา และคนวัยท างานตอนต้น ที่ด าเนินชีวิตทันสมัยและช่ืนชอบใน

รสชาติของอาหารญี่ปุ่น โดยเฉพาะข้าวหน้าหมูทอดญี่ปุ่น ในราคาที่คุ้มค่า 
ลักษณะส าคัญของแบรนด ์ ร้านข้าวหน้าหมูทอดญี่ปุ่น ที่เป็นผู้น าในร้านประเภทบริการด่วนในญี่ปุ่นที่เสิร์ฟข้าวหน้าหมู

ทอดญี่ปุ่นรสเลิศในราคาที่คุ้มค่า มีสาขามากกว่า 200 สาขาในประเทศญี่ปุ่น จุดเด่นของคัตสึยะ
อยู่ที่การคัดสรรวัตถุดิบที่สูงด้วยคุณภาพตามมาตรฐานของญี่ปุ่นพร้อมกรรมวิธีการทอดที่ท า
ให้ทอดได้กรอบนอกนุ่มใน พร้อมเสริ์ฟในราคาที่คุ้มค่า 
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2.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

จากข้อมูลของยูโรมอนิเตอร์ได้คาดการณ์มูลค่าตลาดของเชนคอนซูเมอร์ ฟู้ดเซอร์วิส (Chain Consumer Food 
Service) ในปี 2557 ไว้ที่ 201,000 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยธุรกิจอาหารของ CRG 
เป็นส่วนหนึ่งของเชนคอนซูเมอร์ ฟู้ดเซอร์วิส (Chain Consumer Food Service) โดยเป็นร้านอาหารประเภทเครือข่าย (Food 
Chain Restaurant) ซ่ึงประกอบไปด้วยธุรกิจประเภทขนมโดนัท, ไก่ทอด, ขนมซอฟ์ทเพรทเซล, สเต๊กสไตล์ญี่ปุ่น, ราเมน, 
ไอศกรีมซูปเปอร์พรีเมียม, ชาบู ชาบู, อาหารไทย กาแฟและโดนัท,ข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่น ,อาหารญี่ปุ่นสไตล์โฮมเมด ข้าวหน้า
เทมปุระและข้าวหน้าหมูทอดญี่ปุ่น 

ปี 2557 ตลาดร้านอาหารเครือข่าย (Food Chain Restaurant) มีส่วนแบ่งร้อยละ 53 ของเชนคอนซูเมอร์ ฟู้ดเซอร์วิส 
(Chain Consumer Food Service) มีมูลค่าประมาณ 105,000 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 
                               มูลค่าตลาดอาหารเครือข่าย (Food Chain Restaurant) ตั้งแตป่ี 2551-2557 
หมายเหตุ:  
เชนคอนซูเมอร์ ฟู้ดเซอร์วิส (Chain Consumer Food Service) ประกอบด้วยคาเฟ่, บาร์ ร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบ, ร้านฟาสต์ฟูด, การ
บริการจัดส่ง, การซื้อกลับบ้าน, ร้านอาหารที่บริการด้วยตนเอง, ร้านสะดวกซื้อ และคีออส ซึ่งมจี านวนสาขาต้ังแต่ 10 ร้านขึ้นไป 
ที่มา : Euromonitor International, กระทรวงพาณิชย์ หนังสือรายงานประจ าปี และประมาณการจาก CRG 

 ธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุที่ผู้บริโภคในปัจจุบันมีความ
จ าเป็นต้องออกไปท างานนอกบ้านมากขึ้น สภาพสังคมที่รีบเร่งแข่งกับเวลา อีกทั้งปัญหาการจราจร ท าให้เวลา และความ
สะดวกในการประกอบอาหารเพื่อรับประทานเองลดน้อยลง ผู้บริโภคที่รับประทานอาหารนอกบ้าน จึงมีจ านวนเพิ่มสูงมาก
ขึ้น ประกอบกับอาหารประเภทนี้มีความสะดวก รวดเร็ว สะอาด และราคาไม่สูงนัก สามารถตอบสนองความต้องการ และ
รูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนในสังคมเมืองได้เป็นอย่างดี ซ่ึงส่งผลให้การใช้บริการธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย เพิ่ม
สูงขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่เฉพาะแค่ ผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่น เท่านั้นที่นิยมเข้ามาใช้บริการ แต่ยังครอบคลุมไปถึงกลุ่ม
ครอบครัว เด็ก และคนท างาน จึงท าให้ปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย เป็นที่นิยมและเปิดให้บริการอยู่ทั่วประเทศไทย 
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Suki & Shabu Shabu Chacoal Grilled Japanese
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ปี 2557 ธุรกิจอาหารของ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด “ซีอาร์จี” ยังสามารถที่จะสร้างการเติบโตจากปี
ที่ผ่านมาในระดับที่น่าพอใจถึงแม้ว่าจะเผชิญเหตุการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการเมืองภายในประเทศ  CRG ก็
ยังคงสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากการที่บริษัทมีการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี และมีการเตรียมพร้อมในการ
ปรับตัวและแก้ปัญหาต่อวิกฤตการณ์ต่างๆได้ 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

 ธุรกิจอาหารเครือข่ายมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาโดยผู้ประกอบการรายเดิม และผู้ประกอบการรายใหม่ ซ่ึงการ
ด าเนินธุรกิจนี้ต้องอาศัยปัจจัยทีส่ าคัญคือ แบรนด์ที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และช่องทางการจ าหน่ายที่
ทั่วถึง ซ่ึงต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก ดังนั้น ซีอาร์จี  จึงมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากมีประสบการณ์ในการ
บริหารแบรนด์ที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับมากกว่า 30 ปี โดยผู้บริหารมืออาชีพ ประกอบกับมีสาขาครอบคลุมทั่ว
ประเทศ และฐานะการเงินที่มั่นคง  

 อย่างไรก็ตาม ซีอาร์จี  ยังได้ให้ความส าคัญกับการคิดค้นผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการรักษามาตรฐานในการให้บริการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งการส่งเสริมภาพลักษณ์และช่ือเสียงของแต่
ละแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากผู้บริโภค โดยมีกลยุทธ์การแข่งขันที่ส าคัญดังนี้ 

ท าเลที่ตั้ง (Location) 
การสรรหาท าเลที่ตั้งที่ดี มีศักยภาพ และครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นกลยุทธ์ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ

ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจร้านอาหาร การที่ CRG ด าเนินธุรกิจเป็นระยะเวลายาวนาน และมีแบรนด์ที่ประสบ
ความส าเร็จอยู่ใน Portfolio มากมาย ส่งผลให้ CRG มีข้อได้เปรียบในการเลือกสรรท าเลที่ตั้งที่ดี  ทั้งใน
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และพ้ืนที่เช่าต่างๆ โดยมีฝ่าย Business Development เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณา
เลือกท าเลที่ตั้งของสาขาที่จะเปิดใหม่ มีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น (Site Approval) และการศึกษาความเป็นไปได้
ในทางธุรกิจ (Feasibility Study) ก่อนที่จะลงทุนเปิดสาขาใหม่ทุกครั้ง นอกจากนี้แล้วยังมีการประเมินผล 
(Evaluation) ของแต่ละสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาความคุ้มค่าทางธุรกิจของทุกสาขา 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) 

การน าเสนอผลิตภัณฑ์ และเมนูใหม่ๆของ ซีอาร์จี  อย่างต่อเนื่องนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับจาก
ผลของการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้
เพื่อสร้างความโดดเด่น และแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆในตลาด โดยมีหน่วยงาน Quality Assurance (QA) มีหน้าที่
รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีการท าวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ดังนี้  

1. Concept Screening Test เพื่อหาแนวคิดในการท าผลิตภัณฑ์ใหม่  
2. Concept & Product Test เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการให้ชิม  
3. Consumer Reaction เพื่อดูผลตอบรับของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อออกมาขายจริง  
4. Consumer Research เช่น การท าวิจัยกลุ่ม (Focus Group) เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม 

เมื่อหน่วยงาน QA พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ส าเร็จแล้ว ก็จะมีการวางแผนการผลิต วางแผนการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 
และวางแผนการตลาดและก าหนดการวางจ าหน่ายล่วงหน้าเป็นรายปี 
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 การบริการและการฝึกอบรม (Service and Training) 

การพัฒนาและรักษามาตรฐานการให้บริการ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในตลาด QSR ของประเทศไทย ซ่ึงรับผิดชอบ
โดยฝ่ายบริหารบุคคลและศูนย์ฝึกอบรมของ ซีอาร์จี  โดยมีการก าหนดหลักสูตรการทดสอบและฝึกอบรม ส าหรับ
บุคลากรของบริษัท ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและการเลื่อนขั้น
เลื่อนระดับของพนักงาน อีกทั้งยังมีการทดสอบและฝึกอบรมในระดับปฏิบัติการของแต่ละแบรนด์ ซ่ึงมีลักษณะ
ผลิตภัณฑ์และการบริการที่แตกต่างกัน  

 การตกแต่งร้านและบรรยากาศในร้าน 

การตกแต่งร้าน และบรรยากาศในร้าน เป็นอีกองค์ประกอบที่ส าคัญในการแข่งขัน เพื่อท าให้แบรนด์มีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเป็น
การสะท้อนถึงบุคลิกภาพของแต่ละแบรนด์อีกด้วย โดยมีฝ่ายการตลาดเป็นผู้รับผิดชอบในการก าหนดรูปแบบ
หลัก (Theme) ของแต่ละแบรนด์ และดูแลการออกแบบและตกแต่งทุกๆสาขาให้เปน็ไปตามรูปแบบหลักที่ก าหนด
ไว้ ซ่ึงจะต้องพิจารณาในรายละเอียดทั้งแผนผังร้าน โทนสี ความสว่าง รูปแบบลักษณะและคุณภาพของโต๊ะเก้าอี้ที่
ใช้ ประดับตกแต่งร้าน  

ลักษณะของตลาดและการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ของบริษัทท้ัง 12 แบรนด์ มีดังนี้ 

1) มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut) 

 มิสเตอร์ โดนัท ผู้น าตลาดโดนัทในประเทศไทยที่ยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากกว่าร้อยละ 56 อันเป็น
ผลมาจากการวิจัยและวิเคราะห์ผู้บริโภคอย่างลึกซ้ึง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุด ความสามารถใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ถูกใจผู้บริโภคออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่
เข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ และการมุ่งเน้นการขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้
ได้มากที่สุด 

 ส าหรับปี 2557 นี้ ถึงแม้จะมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อรายได้และก าลังซ้ือของกลุ่มลูกค้ามิสเตอร์โดนัท แต่ 
แบรนด์มิสเตอร์โดนัทก็ยังสามารถสร้างยอดขายรวมทุกสาขา (Total System Sales) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา และมี
การเปิดร้านเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 15 สาขาทั่วประเทศในปี  โดยมีร้านมิสเตอร์โดนัทรวมทั้งส้ิน 324 สาขา ครอบคลุม กว่า 74 
จังหวัดทั่วประเทศ และ ได้ปิดสาขา 4 สาขา คงเหลือ 320 สาขา ในครึ่งปีแรกของปี 2558 ในปีที่ผ่านมามิสเตอร์โดนัทพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด อาทิ มินิโดนัท สมิดจิ้น และ เฮลโล คิตตี้โด รวมถึงได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ อาทิ โฆษณาทีวี รถไฟฟ้า ส่ือโฆษณาในห้างร้าน ศูนย์การค้า ตึกส านักงานต่างๆเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ
มากขึ้น รวมถึงได้ให้ความส าคัญกับส่ือดิจิตอลทางด้านออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นเอย่างต่อเนื่องและเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้ากับ แบรนด์ (Customer 
Engagement) มากขึ้น นอกจากนี้เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้า มิสเตอร์ โดนัท ได้มีการจัดโปรโมช่ันร่วมกับพันธมิตรต่างๆ 
นับเป็นการตอกย้ าการรับรู้แบรนด์ของผู้บริโภคให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น  
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2) เคเอฟซี (KFC)  

 เค เอฟ ซี ผู้น าในธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน (QSR) ของประเทศไทย มีจ านวนร้านอาหารของ เค เอฟ ซี ในป ี
2557 ทั้งส้ิน 543 สาขาทั่วประเทศ ในขณะที่ร้านสาขาภายใต้การบริหารงานของ บรษิัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด มี
จ านวน 203 สาขา ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 37 จากจ านวนร้านทั้งหมด และได้ปิดสาขา 1 สาขา คงเหลือ 202 สาขา ในครึ่งปีแรก
ของปี 2558 ส่วนร้านที่เหลืออยู่ใต้การบริหารจดัการของบริษทั ยมั ไทยแลนด์ (บรษิัทเจ้าของแฟรนสไชส์) 

 ในปี 2557 เค เอฟ ซี มีการเติบโตของรายได้ร้อยละ 13 จากปีที่ผ่านมา ยังมุ่งพัฒนาเมนูใหม่ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ และความพึงพอใจของผู้บริโภคในทุกมื้ออาหาร รวมถึงเติมเต็มช่องว่างทางการตลาดส าหรับผู้บริโภคด้วยเมนูที่
เหมาะกับชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในสังคมเมืองมากขึ้น รวมทั้งการจัดเซ็ทเมนูที่หลากหลายให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม ในแต่ละช่วงเวลา ในแต่ละช่วงราคาที่ทุกคนทุกกลุ่มสามารถจ่ายได้   ตลอดจนการให้ความส าคัญกับ 
อาหารทานเล่น ขนมหวาน และเครื่องดื่ม ที่สามารถทานได้ตลอดทั้งวันเพื่อขยายการเข้าถึงของเคเอฟซีในกลุ่ มนักเรียน
นักศึกษาที่สามารถเข้ามาใช้บริการที่ร้านได้ ตลอดทั้งวัน อาทิ “ครัชเช่อร์ (Krushers)” ที่มีการพัฒนารสชาติใหม่ๆ ออกมา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจในการเลือกทานเครื่องดื่มที่หลากหลายและแตกต่างกัน และ รสชาติใหม่ๆ ของ”
ทาร์ตไข่” เป็นต้น 

 นอกจากนี้ เค เอฟ ซี ยังมุ่งเน้นการสร้างความผูกพันกับแบรนด์ (Brand Loyalty)  และพันธสัญญาที่มีต่อกลุ่มลูกค้า
กลุ่มต่างๆ ผ่านหนังโฆษณาชุดตา่งๆ  ตลอดจนสนับสนุน  โครงการลีกฟุตบอลสนามเล็ก 7คน เซเว่น ชู๊ท (7-Shoot Football 
League) และ การเข้าถึงลูกค้ากลุม่โรงเรียน (School Tour) อย่างตอ่เนื่องที่ท าให้แบรนด์ เค เอฟ ซี  เข้าถึงชุมชนได้เป็นอย่าง
ดี   

3) อานตี้ แอนส์ (Auntie Anne’s)  

 ผู้น าในตลาดซอฟทเ์พรทเซลในประเทศไทย ยังคงความแขง็แกร่งของ แบรนด์อย่างต่อเนื่อง ในป ี 2557 นี้ อานตี ้
แอนส์ มีจ านวนสาขาทั้งสิ้น 125 สาขา ซ่ึงถือเป็นประเทศที่มจี านวนร้าน อานตี้ แอนส์ มากเป็นอันดับ 2 ของอานตี้ แอนส์ 
ทั่วโลกรองจากสหรัฐอเมริกา และได้เปดิสาขาเพิ่มเติม 1 สาขา รวมทั้งส้ิน 126 สาขา ในครึ่งปีแรกของปี 2558 

  ในปี 2557 อานตี้ แอนส์มีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  อาทิ เพรทเซล คัพ ชิสซ่ีทรีโอ เพรทเซล ซุปเปอร์ดูโอ 
ภายใต้แนวคิดเข้าใจความรู้สึกทุกโอกาส (Feeling You) นอกจากนี้ยังมีการขยายช่องทางการขายผา่นช่องทางใหม่ๆ  เพิ่มขึน้ 
เช่น โรงพยาบาล พร้อมทั้ง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มปีระสิทธิภาพผ่านช่องทางต่างๆ อย่างตอ่เนื่อง การจัดโปรโมชั่น
ร่วมกับพันธมิตรเพื่อขยายฐานลูกค้า การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมกับกลุ่มสมาชิกเพื่อสร้างความผูกพันกับแบรนด์    

4) เปปเปอร์ ลันช์ (Pepper Lunch) 

 เปปเปอร์ ลันซ์ ร้านอาหารสเต๊กจานร้อนสไตล์ญี่ปุ่น ในปี 2557 เปปเปอร์ ลันซ์ มีจ านวนร้านสาขาทั้งส้ิน 16 สาขา 
และได้ปิดสาขา 1 สาขา คงเหลือ 15 สาขา ในครึ่งปีแรกของปี 2558 

 ในปีที่ผ่านมา เปปเปอร์ ลันซ์ ยังคงเน้นความหลากหลายของการสร้างสรรค์เมนูอาหาร โดยได้น าเสนอโปรโมช่ัน
เมนูใหม่ๆที่ประกอบไปด้วย โปรโมช่ัน เทปันพาสต้า 3 เมนู เทปันสุกี้ยากี้ 3 เมนู คอมโบ เปปเปอร์ ไรซ์ 3 เมนู และ
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โปรโมชั่น 8 เมนูยอดฮิต ฉลองครบรอบ 8 ปี นอกจากนี้ในส่วนของการสร้างภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์แบรนด์ ก็ได้มี
การท าอย่างต่อเนื่องผ่านการร่วมโปรโมช่ันกับพันธมิตรทางด้านการค้าต่างๆ การท ากิจกรรมกับลูกค้าผ่านทางเฟสบุ๊ค, การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องตลอดปี 

5) ชาบูตง (Chabuton) 

ชาบูตง "ราเมนต้นต ารับจากญี่ปุ่น โดยสุดยอดเชฟราเมน ทีวีแชมป์เปี้ยน" เจ้าแรกในประเทศไทย ซ่ึงทางบริษัทฯ 
ได้เปิดบริการตั้งแต่ปี 2553 ชาบูตงมีต้นก าเนิดจากเชฟราเมนช่ือดังที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากรายการทีวีแชมป์เปี้ยน (TV 
Champion) และยังเป็นราเมนเจ้าแรกและเจ้าเดียว ที่ได้รับเกียรติตีพิมพ์ลงในนิตยสาร MICHELIN Guide ซ่ึงเป็นนิตยสาร
แนะน าแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมากในสหรัฐอเมริกา ชาบูตงได้รับความนิยมอย่างมากและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในหมู่ผู้
ช่ืนชอบอาหารญี่ปุ่นประเภทราเมนในประเทศไทย ส่งผลให้ชาบูตงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง   

ในปี 2557 ชาบูตงมีการเติบโตของรายได้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยราว ร้อยละ 3 โดยมีร้านที่ให้บริการรวมทั้งส้ิน 
15 สาขา โดยมีการเปิดเพิ่มขึ้น 1 สาขา ชาบูตงมีเมนูราเมนต้นต ารับ เช่น ราเมนในน้ าซุปกระดูกหมูรสเข้มข้น(Tonkotsu 
Ramen), ราเมนในน้ าซุปกระดูกหมูรสกลมกล่อม (Shio Tonkotsu Ramen),  ราเมนในน้ าซุปซีอิ๊วญี่ปุ่น (Shoyu Ramen), รา
เมนเย็นสไตล์ดั้งเดิมกับซอสซารุร้อนที่ปรุงจากซีอิ๊วญี่ปุ่น (Shoyu Zaru Ramen), และราเมนในน้ าซุปกระดูกหมูผสมซุปมิ
โซะ (Tonkotsu Miso Ramen). นอกจากนี้ยังมี ท็อปปิ้งหลากชนิดให้ลูกค้าได้เลือกชิม  

 ในป ี2557 ชาบูตงได้พัฒนาเมนูใหม่ๆเพิ่มเติมโดยตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคชาวไทย เชน่ ราเมน ต้มย า
กุ้งซ่ึงได้รับการตอบรบัอย่างดีและเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค ราเมน แกงกะหรี่ญี่ปุน่ และการจัด คอมโบ เซ็ทต่างๆที่ตรง
ความต้องการของผูบ้ริโภค  

 6) โคล สโตน ครีมเมอรี่ (Cold Stone Creamery) 

โคล สโตน ครีมเมอรี่ (Cold Stone Creamery) ) ไอศกรีม มิกซ์-อิน ระดับซูเปอร์พรีเมียมรายแรกของอเมริกา ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรสชาติเข้มข้นสไตล์อเมริกัน และลีลาการเสิร์ฟไอศกรีมที่ไม่เหมือนใคร ท าให้ประสบความส าเร็จ
อย่างงดงามสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก ทางบริษัทฯ ได้น า โคล สโตน ครีมเมอรี่มาเปิดสาขาแรกในประเทศไทย  เมื่อวันที่ 14 
มีนาคม 2553 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ส าหรับปี 2557 โคล สโตน ครีมเมอรี่ มีการเติบโตของรายได้สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 27 โดยมีร้านรวมทั้งส้ิน 14 สาขา และได้ปิดสาขา 1 สาขา คงเหลือ 13 สาขา ในครึ่งปีแรกของปี 2558 ได้วางกลยุทธ์
หลายด้านในการพัฒนาแบรนด์ ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีหลากหลายมากขึ้น และอิงกับ
กระแสในเทศกาลต่างๆ เช่น Ice Cream Mooncake ไอศกรีมที่มีรูปลักษณ์เป็นขนมไหว้พระจันทร์สอดไส้ 5 รสชาติ   แมงโก้ 
พาราไดซ์ ช็อคโก เฮเซล   ดาร์ค ชอคโก ทาโก้   นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มกลยุทธ์ใหม่โดย มีการพัฒนาสินค้าในรูปแบบ โคน 
ไอศกรีม (Cone)  ในราคาที่คุ้มค่าแนะน ากับผู้บริโภคโดยมุ่งหวังให้เกิดการทดลองจากกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยทดลองเข้า
มาทดลอง ขณะเดียวกัน ก็ได้มีการปรับกลยุทธ์ในการเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นเพื่อสร้างการทดลองชิม โดยมีการจัดการออก 
บู๊ท (booth) ในตึกสถานที่ท างาน (office buildings) ต่างๆ ที่มีพนักงานจ านวนมาก และการออกงานพิเศษต่างๆ (Special 
events) เช่น งานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยหลักๆทั้งของรัฐ และเอกชน เป็นต้น ซ่ึงทั้งกลยุทธ์ทั้งสองนี้ถือได้ว่าสามารถ
ผลักดันท าให้แบรนด์ โคล สโตน ครีมเมอรี่ เป็นที่รู้จัก และช่ืนชอบในรสชาติหลังเกิดการทดลอง และสามารถเพิ่มจ านวน
ลูกค้าให้กับแบรนด์อย่างมากซ่ึงได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า  นอกจากนี้ยังเน้นการท าการตลาดผ่าน Social Network 
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Marketing เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมกับ แบรนด์ในรูปของเกมส์ออนไลน์ และกิจกรรมออนไลน์ต่างๆเพื่อสร้างความ
ผูกพันระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ (Cutomer Engagement)  

7) ริว ชาบู ชาบู (RYU Shabu Shabu) 

 ชาบ–ูชาบู สไตล์ญี่ปุ่น ภายใต้คอนเซปต์ “ Osaka Mix Shabu Shabu All You Can Eat “  ให้บรกิารแบบบุฟเฟ่ต ์  
ซ่ึงทาง บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ได้พัฒนาแบรนด์ขึ้นเอง  โดยเปดิให้บริการในปี 2553  ริวบุฟเฟ่ต์ชาบู-ชาบู   
เป็นชาบู ชาบู สไตล์โอซาก้า รวมเมนูอาหารช่ือดังจากโอซาก้า พร้อมเสิร์ฟทุกเมนบูนบุฟเฟ่ต์ไลน์ อาทิ ซูชิ บ๊อกซ์ และข้าว
ปั้นนานาชนิด ความพิเศษของ รวิ ชาบู ชาบู คือ เป็นชาบู บุฟเฟตส์ไตล์แบบญี่ปุน่ดั้งเดิม ที่มีน้ าซุปสูตรเด็ดให้เลือกอร่อย 2 
ชนิด  Katsuo Bushi Dashi Soup (น้ าซุปปลาแห้ง)  สูตรเฉพาะ ต้นต ารับที่ได้จากการพิถีพิถันในการผลิตเป็นอย่างดี  และ 
Kombu Dashi Soup (ซุปสาหร่ายคอมบุ) น้ าซุปที่น าสาหร่ายทะเลกับกระดูกหมูเคี่ยวรวมกันพร้อมกับผัก เป็นสูตรต้นต ารับ
ที่หาชิมได้ทีน่ี่ที่เดียว  อีกทั้งน้ าจิม้ที่มีใหเ้ลือกรับประทานถงึ 3 แบบ Gomadare (น้ าจิ้มงาขาว),  Ponzu Sauce (น้ าจิ้มพอนซึ),  
Red Sauce (น้ าจิ้มสุก้ี) เพิ่มรสชาติความอร่อยให้อาหาร ในรูปแบบและรสชาติที่แตกต่าง ตามความหลากหลาย สไตล์ โอ
ซาก้า ริว ชาบู ชาบู ได้รับการตอบรับที่ดจีากกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะในเรื่องของรสชาติ ความสดใหม่ ในราคาทีคุ่้มค่า 
ปัจจุบนัริว ชาบู ชาบู มี 1 สาขาที่ “I’m Park” คอมมูนิตี้มอลล์   

 8) เดอะ เทอเรส (The Terrace) 

 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ได้ท าการซ้ือลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า “เดอะ เทอเรส” มาบริหารงาน
ภายใต้ CRG ในปี 2553 ซ่ึงมีสาขาทั้งสิ้น 6 สาขาภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โดย ซีอาร์จี ได้มีการพัฒนาแบรนด์ ด้วย
การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์, โลโก้,  ดีไซน์ร้าน, ยูนิฟอร์ม, เมนูรูปเล่มใหม่ ภายใต้  แนวคิด  “Feel the Greenery” (สัมผัส
ความรู้สึกแห่งโลกสีเขียว)  

 ในปี 2557 มีการเติบโตของรายได้สูงกว่าปีที่แล้วกว่า ร้อยละ 49 โดยมีการเปิดร้านเพิ่มขึ้นจ านวน 3 สาขา รวมเป็น
ทั้งส้ิน 11 สาขา และได้เปิดสาขาเพิ่มเติมอีก 2 สาขา รวมทั้งส้ิน 13 สาขา ในครึ่งปีแรกของปี 2558 เดอะเทอเรส ท ากิจกรรม
ต่างๆในการพัฒนาแบรนด์ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดท าเมนูแคมเปญแนะน าอาหาร ที่เป็นเมนูยอดนิยมของเดอะเทอเรส 
และพัฒนาเมนูใหม่ๆ เพื่อสร้างความแปลกใหม่และให้เข้ากับไลฟ์สไตล์กับผู้บริโภค อาทิ เป็นเมนูรสจัดจ้านสไปซ่ี ซีฟู๊ดส์ 
เมนูอาหารทะเล   ฟู๊ด สตรีท (Food Street) โดยน าเมนูที่ผู้บริโภคคุ้นเคยมาท าการตกแต่งเพิ่มเติมให้น่าสนใจ หรือ เอเซียน 
นู๊ดเดิ้ล เมนูเส้นต่างๆ เมนูส าหรับเทศกาลเจ (J Festival) เป็นต้น นอกจากนี้ เดอะเทอเรสยังมีการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ 
(Brand Awareness) โดยมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ของร้านอาหารไทยภายใต้คอนเซปต์  “Feel Greenery Feel The 
Terrace” ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ผ่านการท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง อาทิ รายการสกู๊ปแนะน า
ร้านอาหารในทีวี เคเบิ้ลทีวี ส่ือออนไลน์ต่างๆ  การร่วมโปรโมช่ันกับพันธมิตรทางการค้าต่างๆ  เพื่อเพิ่มฐ านลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปี   

9) โยชิโนยะ (Yoshinoya) 

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด  เปิดตัวแบรนด์  "โยชิโนยะ (Yoshinoya)” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554 ณ 
เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว   โยชิโนยะ “สุดยอดต้นต าหรับข้าวหน้าเนื้อและข้าวหน้าญี่ปุ่น” โดย โยชิโนยะ มีข้าวหน้าเนื้อ
หรือที่รู้จักกัน   ”กิวด้ง” ซ่ึงเป็นข้าวหน้าเนื้อที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงถือก าเนิดขึ้นมาในสมัยเมจิ ในปี ค.ศ. 1899 ใน
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ปัจจุบันมีสาขาทั่วโลกมากกว่า 1,700 สาขา ใน 8 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น, อเมริกา, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน, 
ฮ่องกง และประเทศไทยในปี 2557 มีร้านโยชิโนยะรวม 18 สาขา โดยมีการปิดสาขา 1 สาขา คงเหลือ 17 สาขา ในครึ่งปีแรก
ของปี 2558 โดยนอกจากจะขยายในเขตกรุงเทพแล้วยังมีการขยายไปในหัวเมืองใหญ่ด้วยเช่น นครปฐม ภูเก็ต ปราจีนบุรี  
เป็นต้น  โยชิโนยะ ได้มีการน าเสนอเมนูต่างๆเพิ่มขึ้น เช่น  เมนูชุดปลาแซลมอน (Salmon Teishoku) เมนู สุกี้หม้อไฟญี่ปุ่น 
(Sukinabe)  เมนูชุดปูนิ่ม ผงกะหรี่ (Soft shell crab Teishoku) เพื่อตอบสนองรสชาติของผู้บริโภคชาวไทย ตลอดจนการจัด
เมนูชุดโปรโมช่ันต่างๆที่เน้นความคุ้มค่า ตลอดจนการจัด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เกิดการทดลอง โยชิโนยะได้มีการเจริญเติบโต
จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 13 นอกจากนี้ โยชิโนยะได้จัดให้มีการบริการจัดส่งนอกสถานที่ (Delivery service) เพื่อบริการเพิ่ม
ความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากขึ้น  

10) โอโตยะ (Ootoya) 

โอโตยะ ในปี 2557 มีการพัฒนาในหลายๆด้านหลังจาก ซีอาร์จี ได้เข้าซ้ือกิจการและสิทธ์ิการบริหารแบรนด์ โอ
โตยะ ในประเทศไทย โดยเริ่มจากการพัฒนาเมนูหลัก (Grand Menu) โดยมีการพัฒนาเมนูใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมอย่าง
หลากหลาย การทะยอยปรับปรุงร้านอาหารให้มีความทันสมัยมากขึ้น การตอกย้ าความเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีความเป็น
ญี่ปุ่นแท้ๆ (Authentic Japanese Home Cooking Restaurant) โดยส่ือสารถึงกลุ่มผู้บริโภคของแบรนด์โอโตยะผ่านการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ อาทิ โฆษณาทีวี รถไฟฟ้า ป้ายโฆษณาดิจิตอล และโซเชียล มีเดีย  การท ากิจกรรม
ร่วมกับพันธมิตรรายใหญ่ต่างๆอาทิ แคมเปญใหญ่ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ การร่วมกิจกรรมกับ AIS การจัดแคมเปญร่วมกับ 
เดอะวัน การ์ด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการขยายร้านอาหาร
เพิ่มทั้งในกรุงเทพและเมืองใหญ่เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้นด้วย ในปี 2557 มีร้านโอโตยะทั้งหมดรวม 47 สาขา โดยมีการ
ปิดสาขา 2 สาขา คงเหลือ 45 สาขา ในครึ่งปีแรกของปี 2558 นอกจากนี้ยังมีการขยายการบริการส่งอาหารถึงบ้าน (Home 
Delivery) อย่างต่อเนื่องโดยมีการขยายโซนให้ครอบคลุมกรุงเทพให้มากขึ้น   

11) เทนยะ (Tenya) 

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคอาหารญี่ปุ่น บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด 
ได้สิทธ์ิแต่ผู้เดียวในการน าแบรนด์ เทนยะ จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาบริการผู้บริโภคชาวไทยโดยเปิดให้บริการสาขาแรกที่ 
เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556  เทนยะเป็นผู้น าในตลาดอาหารประเภทข้าวหน้าเทมปุระ (Tendon) และ
เทมปุระยอดนิยมในประเทศญี่ปุ่น มีสาขากว่า 130 สาขาในโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียง  จุดเด่นของเทนยะอยู่ที่คุณภาพของ
วัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดี  กรรมวิธีการปรุงและการทอดที่มีมาตรฐาน  สูตรลับพิเศษของซ๊อสที่ไม่เหมือนใคร เหล่านี้ท าให้ 
เทนยะแตกต่างจากเทมปุระทั่วไปในประเทศไทย  

เทนยะเป็นแบรนด์ที่มีช่ือเสียงในญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโตเกียว ในเรื่อง “เทนด้ง” หรือข้าวหน้าเทมปุระ และ
เทมปุระ เทนยะมียอดขายเป็นอันดับ 1 ในชาวญี่ปุ่นใน segment ของ ข้าวหน้าเทมปุระ และเป็นแบรนด์ที่มีความเช่ียวชาญ
ในด้านนี้โดยเฉพาะ ในเรื่องของคุณภาพ ความอร่อย และสูตรพิเศษเฉพาะ เทนยะ  

เทนยะ ในครึ่งปีแรกของปี 2558 เปิดให้บริการแล้ว 4 สาขา ที่เซ็นทรัล พลาซ่าบางนา และ เซ็นทรัลพลาซ่า 
ลาดพร้าว เซ็นทรัล ศาลายา และ สยามสแควร์ วัน  และมีแผนในการเปิดร้านเพิ่มในปี 2558 อย่างต่อเนื่องต่อไป 
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12)  คัตสึยะ (Katsuya) 

ในปีนี้ ทางบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ได้ท าการแนะน าแบรนด์อาหารญี่ปุ่นใหม่แก่ผู้บริโภค โดย
ได้รับสิทธ์ิแต่เพียงผู้เดียวส าหรับแบรนด์  “คัตสึยะ” ต้นต ารับ ทงคัตสึ และ คัตสึด้ง ช่ือดังจากประเทศญี่ปุ่น  คัตสึยะเปิด
บริการแล้ว 3 สาขาโดยเปิดสาขาแรกที่สยามสแควร์ วัน ในเดือนกรกฎาคม 2557 สาขาที่ 2 ที่ เซ็นทรัล พลาซา ศาลายา ช้ัน 3 
และสาขาที่ 3 เซ็นทรัล พลาซา บางนา ช้ัน 5 ด้วยกระแสความนิยมอาหารญี่ปุ่นที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 15%-20% 
นั้น เช่ือว่า คัตสึยะ จะเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งกลุ่มนักเรียน -นักศึกษา วัยท างานตอนต้น และกลุ่ม
ครอบครัว  โดย คัตสึยะ จะมีจุดเด่นเรื่องความคุ้มค่า (Value for Money) อิ่ม คุ้ม ในราคาที่คุ้มค่า ด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพและ
ปรุงด้วยกรรมวิธีที่พิถีพิถัน ตามสูตรตันต ารับแท้ๆ มาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น  คัตสึยะเป็นร้านข้าวหน้าหมูทอดญี่ปุ่น ที่
เป็นผู้น าในร้านประเภทบริการด่วนในประเทศญี่ปุ่นที่เสิร์ฟข้าวหน้าหมูทอดญี่ปุ่นรสเลิศในราคาที่คุ้มค่า มีสาขามากกว่า 
200 สาขาในประเทศญี่ปุ่น 

3.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

ซีอาร์จี ด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็นการผลิต และจ าหน่ายอาหาร ผ่านรูปแบบของสาขาจ านวนมากกว่า 770 แห่ง ท า
ให้ไม่สามารถวัดก าลังการผลิตได้โดยตรง ดังนั้น ก าลังการผลิตรวม จึงขึ้นอยู่กับยอดขายหรือปริมาณของลูกค้าที่เข้ามาซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารในแตล่ะปี  

วัตถุดิบและแหล่งที่มา 

วัตถุดิบในการผลิตของ ซีอาร์จี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

วัตถุดิบที่เป็นอาหารสดและอาหารแช่แข็ง ได้แก่ ไก่สด ผัก ผลไม้ มันฝรั่งแช่แข็ง ไก่แปรรูปแช่แข็ง ชีส  ไส้กรอก 
ผักแช่แข็ง อาหารทะเลเป็นต้น 

วัตถุดิบอื่นๆ ได้แก่ แป้ง เครื่องเทศ อาหารกระป๋อง ผลไม้แปรรูป กาแฟ น้ าตาล บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

        ที่มาของวัตถุดิบแต่ละประเภท มาจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ 

1. แหล่งที่มาภายในประเทศ ได้แก่ ไก่สด ไส้กรอก แป้ง น้ ามันปาล์ม ข้าวสาร ครีมสด ผัก ผลไม้ น้ าตาล 
ส่วนประกอบที่ใช้แต่งหน้าไอศกรีม (Topping) สินค้าประเภทเครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น คิดเป็นร้อย
ละ 94.9 ของวัตถุดิบทั้งหมดโดยประมาณ 

2. แหล่งที่มาจากต่างประเทศโดยน าเข้าจากต่างประเทศโดยตรง ได้แก่ แป้งเพรซเซลมิกซ์ มันฝรั่งแปรรูปแช่
แข็ง มันบด เนื้อวัวน าเข้า เครื่องเทศ เนยแข็ง เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 5.1 โดยประมาณ 

วัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าของแต่ละแบรนด์ มีดังนี้ 

1. Mister Donut: มีวัตถุดิบหลักคือ แป้ง ไขมันส าหรับทอด ฟิลลิ่ง และ ช็อคโกแลตโค้ทติ้ง ส่ังซ้ือจากผู้ผลิต
ภายในประเทศ โดยบางส่วนต้องใช้วัตถุดิบที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
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2. KFC: มีวัตถุดิบหลักคือ ไก่สด ไก่แปรรูป แป้งและน้ ามันส าหรับทอด ซ่ึงส่ังซ้ือจากผู้ผลิตภายในประเทศ
หลายราย  ส่วนวัตถุดิบที่ต้องน าเข้าจะประกอบไปด้วย เครื่องเทศ และมันฝรั่งแปรรูปแช่แข็ง ตามสูตรและ
มาตรฐานเฉพาะของ KFC 

3. Auntie Anne’s: มีวัตถุดิบหลักคือแป้งเพรทเซล ซ่ึงต้องซื้อตรงจากเจ้าของแฟรนไชส์ในต่างประเทศ 

4. Pepper Lunch: มีวัตถุดิบหลักคือ เนื้อ หมู ไก่ ปลาสด ข้าว ซอส ส่ังซ้ือจากผู้ผลิตภายในประเทศ โดยเนื้อวัว 
ปลา และเครื่องปรุงรสบางประเภทต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 

5. Cold Stone Creamery: มีวัตถุดิบหลักคือไอศกรีม ซ่ึงส่ังผลิตจากโรงงานในเครือ (CRGM) โดยวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตนั้น ต้องน าเข้าจากเจ้าของแฟรนไชส์ในต่างประเทศบางส่วน เพื่อให้เป็นไปตามสูตรมาตรฐาน
ของ แบรนด์ Cold Stone Creamery 

6. Chabuton: มีวัตถุดิบหลักคือ เส้นบะหมี่ และ หมูชาชู ส่ังซ้ือจากผู้ผลิตในประเทศไทย ในส่วนของน้ าซุป
ส่ังซื้อหัวเชื้อจากเจ้าของแฟรนไชส์ในต่างประเทศ 

7. Ryu Chabu Chabu: มีวัตถุดิบหลักคือ เนื้อ กุ้ง ปลาหมึก ไก่ หมู และผัก ส่ังซ้ือจากผู้ผลิตหลายรายในประเทศ
ไทย 

8. The Terrace: มีวัตถุดิบหลักคือ ข้าว เนื้อ กุ้ง ปลาหมึก ไก่ หมู ผัก และ น้ ามันพืช ส่ังซื้อจากผู้ผลิตหลายรายใน
ประเทศไทย 

9. Yoshinoya: มีวัตถุดิบหลักคือเนื้อวัวชนิดพิเศษ ซ่ึงต้องน าเข้าจากในต่างประเทศ  ส่วนข้าว เนื้อหมู ไก่และผัก
ชนิดต่างๆสั่งซ้ือจากผู้ผลิตภายในประเทศ 

10. Ootoya: มีวัตถุดิบหลักคือ เนื้อ หมู ไก่ ปลาสด โดย ปลาและซอสปรุงรสบางชนิดต้องน าเข้าจากเจ้าของ  
แฟรนไชส์ในต่างประเทศ 

11. Tenya: มีวัตถุดิบหลักคือ กุ้ง ส่ังซ้ือจากผู้ผลิตในประเทศไทยและซอสปรุงรสบางชนิดต้องน าเข้าจากผู้ผลิต
ในต่างประเทศ 

12. Katsuya: มีวัตถุดิบหลักคือ หมู ส่ังซื้อจากผู้ผลิตในประเทศไทย  

คลังสินค้าและการจัดส่งวัตถุดิบ 

ซีอาร์จี ได้มีระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า และการกระจายสินค้าและวัตถุดิบเข้าสู่สาขา โดยมอบหมายให้ 
Exel Logistics (Far East) Ltd. เป็นผู้บริหารคลังสินค้า ท าหน้าที่ รับสินค้า, จัดเก็บสินค้า, จ่ายสินค้าให้สาขาตามเอกสารใบ
เบิก, ควบคุมอายุสินค้าภายในคลัง ซ่ึงช่วยลดปริมาณงาน และความซ้ าซ้อนของการท างาน อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง
อีกด้วย 
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การผลิต 

ขั้นตอนการผลิตอาหารของ CRG แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

1. การผลิต ณ จุดจ าหน่าย  

2. การผลิตจากโรงงาน (โรงงานผลิตไอศกรีม ภายใต้ บริษัท ซี.อาร์.จี.แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด) 

ขั้นตอนการผลิตของแต่ละแบรนด์ อยู่ภายใต้ข้อก าหนด และการควบคุมคุณภาพในทุกๆ ขั้นตอน ของผู้ให้สิทธิใน
แต่ละแบรนด์ โดยมีการฝึกอบรมพนักงาน และระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์
ที่ส่งมอบให้กับลูกค้าได้คุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและการก าจัดของเสีย 

เรื่องผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซีอาร์จี  มีนโยบายในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยไม่มีการ
ใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟม ยกเว้นบรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้ เพื่อเก็บความเย็นเท่านั้น 

วิธีการก าจัดของเสียหรือวัตถุดิบที่เหลือใช้จากการผลิต ทุกๆ ร้านของแต่ละแบรนด์ จะมีระบบท่อน้ าทิ้งและถังดัก
ไขมันก่อนที่จะระบายน้ าสู่ท่อระบายน้ าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆต่อส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้วัตถุดิบที่เหลือใช้จากการ
ผลิตบางชนิด เช่น น้ ามันก็จะน ามาจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อน าไปใช้ในการผลิตสินค้าอื่นๆ ต่อไป เช่น สบู่ 
ไบโอดีเซล โดยมีข้อก าหนดว่า ผู้ซื้อน้ ามันเก่าจะต้องมีเอกสารตัวจริง รับรองว่าน าน้ ามันเก่าไปขายต่อให้โรงงานใด และ ซี
อาร์จี ได้ตรวจสอบการซ้ือ-ขายกับโรงงานปลายทางโดยสุ่มตรวจ 2-3 เดือนต่อครั้งจากการขอตรวจเอกสารการซ้ือขายจาก
โรงงานผู้ซื้อปลายทาง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ ามันเหล่านี้ไปสู่ตลาดผู้บริโภค 

ส าหรับน้ าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตไอศกรีม ที่โรงงาน บริษัท  ซี.อาร์.จี.แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด จะถูกส่งเข้า
ระบบบ าบัดน้ าเสียที่ออกแบบโดยใช้วิธีก าจัดแบบ Anaerobic Digestion ตามด้วย Activated Sludge Process ซ่ึงสามารถรับ
น้ าเสียได้ถึง 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากนั้นน้ าเสียที่ผ่านกระบวนการก าจัดแล้ว จะถูกส่งเข้าไปยังระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมนวนครก่อนที่จะปล่อยลงสู่ล าน้ าสาธารณะต่อไป 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง 

บริษัทได้กล่าวถึงปัจจัยความเส่ียงซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทไว้ใน
เอกสารฉบับนี้ ซ่ึงยังอาจมีความไม่แน่นอนอื่นที่ไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียควรพิจารณาปัจจัยเส่ียง
อื่นๆนอกเหนือจากที่แสดงไว้ในเอกสารนี้ด้วย 

3.1 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก 

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัจจัยภายนอกที่ท าให้เกิดความผันผวนของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ประกอบการ เช่นปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองและการชุมนุมทาง
การเมือง ปัญหาภัยธรรมชาติ ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า และปัญหาราคาน้ ามันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดจนความเส่ือม
โทรมของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซ่ึงล้วนส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการตัดสินใจในการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทเช่ือว่าการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้กระจายท าเลที่ตั้งของโรงแรม
ตามภูมิภาคต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมุ่งเน้นขยายธุรกิจด้านการรับบริหารโร งแรมมากขึ้น ประกอบกับ
ความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่าย การปรับตัวตามทิศทางการตลาด รวมทั้งการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น สาย
การบินและบริษัทน าเที่ยว ซ่ึงสามารถช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบดังกล่าวได้พอสมควร 

ธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริการด่วนนั้นอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อในสัตว์ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหาร เช่น โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza หรือ Bird Flu) 
เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทในระยะแรกแต่เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
ผลกระทบนี้ก็ได้ลดลง อย่างไรก็ตามการที่ธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริการด่วนมีประเภทอาหารที่แตกต่างกันมากกว่า 
10 แบรนด์ ประกอบด้วยอาหารหลักและอาหารเบาและมีกระจายตัวของสาขาครอบคลุมไปในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ
และตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ จะสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยภายนอกดังกล่าวได้ 

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังคงเน้นให้ความส าคัญเรื่องการวิจัยและพัฒนา ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และ
ช่องทางการตลาด เพื่อรองรับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

3.2 ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการแข่งขันทางธุรกิจ 

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาโดยตลอด ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการเพิ่มจ านวนของโรงแรมระดับบน 
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคามากขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการเดิมได้มีการพัฒนาและปรับตัวเพื่อการแข่งขันมากขึ้น  
ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้และก าไรของบริษัทบ้าง 

ในส่วนของธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริการด่วนเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงมาโดยตลอด เพราะมี
คู่แข่งรายใหม่เข้ามาแข่งขนัเสมอ เนื่องจากธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจทีม่ีการป้องกันผูเ้ข้าร่วมธุรกิจรายใหม่อยู่ในระดับต่ า อีกทั้ง
ยังมีสินค้าชนิดใหม่ซ่ึงเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และก าไรของ
บริษัทได้ 
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บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงสภาวะการแข่งขันที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด จึงได้ให้ความส าคัญด้านการพัฒนา
และการอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเน้นเรื่องคุณภาพของการให้บริการเพื่อให้แบรนด์เป็นที่ยอมรับ โดยมีทีม
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงในวงการธุรกิจร่วมอยู่ในทีมบริหาร อีกทั้งบริษัทยังให้ความส าคัญในการวางแผนการตลาดทั้ง
ในส่วนของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริการด่วน โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจอาหารบริการด่วน 
บริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกเมนูอาหารใหม่อย่างต่อเนื่อง และขยายตลาดให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ส่งผลให้
ช่ือเสียงของโรงแรมและแบรนด์อาหารและอาหารบริการด่วนที่เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค บริษัทมีความ
เชื่อมั่นว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้เป็นอย่างดี 

3.3 ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการด าเนินธุรกิจภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ 

บริษัทย่อยด าเนินธุรกิจอาหารและอาหารบริการด่วนทั้งหมดภายใต้สัญญาแฟรนไชส์จากผู้ให้สิทธิ (Franchisor) 
ในต่างประเทศ ทั้งนี้สัญญาแฟรนไชส์ต่างๆนั้น มีการระบุเงื่อนไขและอายุของสัญญาไว้ หากสัญญาดังกล่าวครบก าหนด
และผู้ให้สิทธิในต่างประเทศไม่ประสงค์จะต่อสัญญาดังกล่าว หรือตกลงต่อสัญญาดังกล่าวภายใต้ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่
ไม่เป็นคุณต่อบริษัทย่อย เช่น การปรับเพิ่มค่า Initial Fee ส าหรับการเปิดสาขาใหม่ของร้านอาหารและอาหารบริการด่วน
หรือปรับเพิ่มอัตราส่วนแบ่งรายได้อย่างมีนัยส าคัญ กรณีนี้อาจส่งผลให้บริษัทสูญเสียรายได้จากการด าเนินธุรกิจอาหาร
บริการด่วนภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ไปทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทได้ให้ความส าคัญในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้สิทธิมาโดยตลอดและเตรียมพร้อมในการเจรจาต่อ
อายุสัญญาแฟรนไชส์ล่วงหน้าก่อนที่สัญญาจะครบก าหนดในแต่ละคราว จากการที่บริษัทได้ร่วมงานกันกับเจ้าของแฟรน
ไชส์ในต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานานและมีประสบการณ์การบริหารงานแฟรนไชส์จนเป็นที่ยอมรับ ท าให้บริษัท
ประสบความส าเร็จในการต่อสัญญาแฟรนไชส์มาโดยตลอด 

3.4 ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการด าเนินธุรกิจอาหารและอาหารบริการด่วนอันเป็นผลจากการต่อ
สัญญาเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจ 

ช่องทางการจ าหน่ายส าหรับธุรกิจอาหารและอาหารบริการด่วนที่ด าเนินการโดยบริษัทย่อย ทั้งในลักษณะร้านค้า
หรือการตั้งเคาน์เตอร์ ส่วนใหญ่จะเป็นการเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่ ซ่ึงมีการระบุ
เงื่อนไขและอายุของสัญญาไว้ หากสัญญาดังกล่าวครบก าหนดและบริษัทย่อยไม่ได้รับการต่อสัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนของพื้นที่เช่าที่มีศักยภาพหรือหากผู้ให้เช่าตกลงต่อสัญญาเช่าภายใต้ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นคุณต่อบริษัทย่อย 
เช่น มีการปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญหรือบริษัทย่อยอาจต้องช าระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าหรือค่าจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นจ านวนมาก บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียรายได้จากการด าเนินธุรกิจในพื้นที่เช่า
ดังกล่าวไปทั้งหมดหรือบางส่วน 

อย่างไรก็ตามพื้นที่เช่าที่บริษัทย่อยมีสัญญาอยู่ในปัจจุบันมีก าหนดอายุสัญญาที่แตกต่างกันตามอายุและวันที่เริ่มท า
สัญญาเช่าพื้นที่แต่ละแห่ง ท าให้เป็นการกระจายความเส่ียงได้บางส่วน ในขณะเดียวกันบริษัทก็มีการเปิดขยายสาขาใหม่
กระจายออกไปในท าเลที่หลากหลายอยู่ตลอด รวมทั้งยังได้ให้ความส าคัญกับการพิจารณาต่อสัญญาในพื้นที่ที่ให้
ผลตอบแทนที่น่าพอใจ โดยเริ่มเจรจาต่ออายุสัญญาก่อนที่สัญญาดังกล่าวจะครบก าหนดในแต่ละคราว  โดยที่บริษัทย่ อยมี
แบรนด์อาหารและอาหารบริการด่วนที่เป็นที่นิยมติดตลาดและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ซ่ึงสามารถดึงดูดให้ผู้บริโภค
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เข้ามาซ้ือสินค้าและบริการอันเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารธุรกิจศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ประกอบกับการที่บริษัท
ย่อยมีการเช่าพื้นที่รวมกันขนาดใหญ่ เพื่อเป็นช่องทางการจ าหน่ายอาหารและอาหารบริการด่วนมากกว่า 10 แบรนด์ ท าให้
บริษัทย่อยมักจะได้รับการพิจารณาเป็นล าดับต้นๆ ในการต่ออายุสัญญาเช่าจากผู้บริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าและ
ห้างสรรพสินค้า  

3.5 ความเสี่ยงจากการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้และสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว 

ภายใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้ของบริษัทและสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ก าหนดให้
บริษัทด ารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น โดยค านวณจากงบการเงินรวมทุกรายไตรมาสของบริษัท
และบริษัทย่อยไว้ในอัตราไม่เกิน 2:1 ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีระดับอัตราส่วนหนี้สินที่มี
ภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 0.75 เท่า 

3.6 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทและบริษัทในเครือมีรายได้บางส่วนที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ซ่ึงได้รับจากผู้จองห้องพักโรงแรมจาก
ต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมในการรับจ้างบริหารโรงแรม ซ่ึงทางบริษัทได้มีการตั้งอัตราค่าห้องพักโดยพิจารณาจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในแต่ละปีจากการประเมินของนักวิเคราะห์ และได้ตั้งค่าเผื่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไว้อีกทอดหนึ่ง 
รวมทั้งมีรายจ่ายบางส่วนที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศเช่น ค่า Initial Fee ส าหรับการเปิดสาขาใหม่ของร้านอาหารประเภท 
Franchise รวมทั้งการส่ังซื้อวัตถุดิบบางประเภทของธุรกิจอาหารบริการด่วนจากต่างประเทศ  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา ทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก
เมื่อเทียบกับรายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทและบริษัทในเครือ ตามล าดับ ซ่ึงอยู่ในระดับที่ไม่เกิดผลกระทบจาก
อัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นนัยส าคัญ  นอกจากนี้ จากการที่บริษัทและบริษัทในเครือขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้
บริษัทและบริษัทในเครือมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อมีการแปลงค่าผลการด าเนินงานของธุรกิจ
ในต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทในงบการเงินรวมของบริษัท ในส่วนของการจัดหาเงินนั้น โดยทั่วไป บริษัทจะกู้ยืมเงินใน
สกุลเดียวกับสินทรัพย์ที่บริษัทลงทุนเพื่อให้เกิดการหักกลบ หรือการป้องกนั ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ 
(Natural Currency Hedging) ให้ได้มากที่สุด  

3.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม 9,206.4 ล้านบาท คิดเป็น 59.2% ของหนี้สินรวม โดยหากอัตรา
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงทกุ 0.25% จะส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงประมาณปีละ 10 
ล้านบาท บริษัท และบริษัทในเครอืตระหนักถึงความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว โดยบริหารจัดการความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามคู่มือการบริหารความเส่ียงของบริษัท เพื่อลดความเส่ียงจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตามสภาวะของตลาดการเงิน ณ ขณะนั้นๆ ทั้งนี้ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทและ
บริษัทในเครือในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 40 เป็นหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed rates) 
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3.8 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์

บริษัทมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจตามแนวทางพันธกิจของบริษัทฯ โดยการก าหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท
ให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงต่างๆที่บริษัทสามารถยอมรับได้ 

เรื่องความพร้อมทางธุรกิจ (Business Readiness)  บริษัทฯมีการก าหนดแผนงานการขยายธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทางธุรกิจเพื่อรองรับนโยบายการเติบโตทางธุรกิจท่ามกลางการ
แข่งขันที่รุนแรงขึ้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่จ าเป็นทุกระดับ ในขณะที่การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
โครงการใหม่ๆจะด าเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ ตลอดจนการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของคู่ค้าทุกกระบวนการ 

การลงทุนเพิ่มเติมในต่างประเทศ (Foreign Investment) บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศเพิ่มเติมจาก
การลงทุนในประเทศมัลดีฟส์ ส่งผลให้บริษัทมีความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใหม่ๆในต่างประเทศ อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน ความส าเร็จของโครงการ ภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญา การขอใบอนุญาต และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือไปจากความเส่ียงโดยทั่วไปในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดี บริษัทมีมาตรการในการควบคุม 
ดูแลการพฒันาโครงการใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด ซ่ึงรวมถึงการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกกระบวนการในการประกอบธุรกิจของ
แต่ละประเทศอย่างละเอียดรอบคอบก่อนมีการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดตั้งทีมงานเพื่อติดตามความเป็นไป
ของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศนั้น และส าหรับการลงทุนในประเทศที่บริษัทไม่เคยด าเนินธุรกิจมา
ก่อน บริษัทลดความเส่ียงจากการลงทุนผ่านนโยบายร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อศึกษาสภาวะตลาด
และเรียนรู้การด าเนินกิจการ จนกว่าจะมีความมั่นใจในการด าเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ เพียงพอ ก่อนการตัดสินใจลงทุนใน
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในภายหลัง 

3.9 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

บริษัทมุ่งเน้นตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ครอบคลุมทุกกระบวนการและทุกระดับ ว่าด้วย
การลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความเส่ียงด้านความปลอดภัยจากเหตุต่างๆที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อชีวิตของลูกค้าและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับตลอดจนทรัพย์สินขององค์กรและทุกฝ่าย 

การสรรหาบุคลากรและการสร้างความผูกพันกับองค์กร  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศตาม
นโยบายการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลว่าด้วยการจ้างงานของคู่แข่ง
ทางธุรกิจ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับโครงสร้างผลตอบแทนทุกระดับอย่างเป็นระบบ ตลอดจนจัดตั้งทีมงานมี
บทบาทหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับขององค์กร 

การบริหารความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ  บริษัทมีนโยบายการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร เพื่อ
รองรับความต้องการที่จ าเป็นทางธุรกิจ จึงจ าเป็นต้องสรรหาระบบใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกกระบวนการและมี
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นความพร้อมทางธุรกิจและการเติบโตทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการเดียวกันนี้จ าเป็นต้องมีการคัดเลือกผู้ค้าที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาระบบที่
น่าเชื่อถือ 
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การบริหารสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อ
บริหารจัดการสถานการณ์ตามระดับความรุนแรงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังมีการจัดท าแผนความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Plan) โดยป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจและองค์กรได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
เหล่านั้นน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถบริหารได้ 

ด้านอุบัติภัยอื่นๆ เช่นภัยธรรมชาติ บริษัทให้ความส าคัญการบริหารจัดการป้องกันและการกอบกู้สถานการณ์ใน
เชิงรุก โดยมีการก าหนดระเบียบปฏิบัติการให้ทุกสาขาใช้ปฏิบัติ  มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการตามก าหนด นอกจากนี้ยังมี
การก าหนดแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อรองรับความเสี่ยงเหล่านั้นอีกด้วย 

3.10 ความเสี่ยงด้านการเงิน 

บริษัทมุ่งเน้นนโยบายการใช้เงินอย่างระมัดระวังภายในงบประมาณที่ก าหนด และการบริหารความเส่ียงตลอดจน
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเส่ียงที่สามารถยอมรับได้และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มี
ความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจัดสรร
เงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอโดยสามารถบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้  เพื่อคงศักยภาพในการด าเนิน
ธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง 

เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน และมแีหล่งเงินทุนที่เพียงพอเพื่อขยายกิจการ ลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ๆ และเข้า
ซ้ือกิจการอื่น บริษัทมีการด ารงอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมส่งผลให้บริษัทสามารถ
ด ารงสภาพคล่องและส ารองวงเงินกู้จากสถาบันการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกระจายแหล่งเงินทุนให้มีความหลากหลาย และใช้เครื่องมือทางการเงินในการระดมทุน
อย่างเหมาะสม 

 



                       ส่วนที ่3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

  ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 1 

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินที่ส าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

4.1 ที่ดินและ อาคาร  

4.1.1 ที่ดินที่ใช้ในการด าเนินงาน 

บริษัท/บริษัทย่อย สถานที่ตั้ง ประเภท / ขนาด 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ ิ

วัตถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 58 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

ธุรกิจโรงแรม       

1.  บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด 
(มหาชน) 

อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุร ี

ที่ดินขนาด 42 ไร ่ เจ้าของ 
 

ด าเนินกจิการโรงแรม 1,519.2 น าสิทธิการเช่าที่ดินมาผูกพันหรอื
เป็นประกันหนี้ให้กับธนาคาร 

ตามสัญญากู้เงิน วงเงิน 2,010 ลบ. 
2. บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ ากัด อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ที่ดินขนาด 24 ไร ่

 
เจ้าของ 

 
ให้เช่าระยะยาวแก่กองทุน

รวม 
7.8 - 

 
ต าบลกะรน 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 

ที่ดินขนาด 41 ไร ่
 

เจ้าของ 
 

ด าเนินกจิการโรงแรม 
 

908.8 

 

จ านองเพื่อค้ าประกนัการกู้ยืมเงิน
วงเงิน 1,600 ลบ. 

 
ต าบลฉลอง (ราไวย์) 

อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 

ที่ดินขนาด 3 ไร ่ เจ้าของ สร้างเป็นส่วนซักรีดของ
โรงแรม 

23.7 - 
 

3. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จ ากัด อ าเภอหาดใหญ ่
จังหวัดสงขลา 

ที่ดินขนาด 2 ไร ่
 
 

เจ้าของ 
 
 

สร้างเป็นโรงแรม 163.5 - 

ให้เช่าระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน 

39.5 



                       ส่วนที ่3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

  ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 2 

บริษัท/บริษัทย่อย สถานที่ตั้ง ประเภท / ขนาด 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ ิ

วัตถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 58 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

4.  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ จ ากัด อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

ที่ดินขนาด 45 ไร ่ เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 142.2 - 

5. บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จ ากัด อ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ที่ดินขนาด 38 ไร ่
ที่ดินขนาด 1 ไร ่

เจ้าของ 
เจ้าของ 

สร้างเป็นโรงแรม 
สร้างเป็นหอพักพนักงาน 

239.3 
0.9 

- 
- 

6.  บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จ ากัด อ าเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 

ที่ดินขนาด 14 ไร ่ เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 200.4 - 

7. บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จ ากัด ต าบลอ่าวนาง 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี ่

ที่ดินขนาด 43 ไร ่ เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 969.7 - 

8.  บริษัท เอส.พี. เรียลตี้ พัทยา บีช จ ากัด อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุร ี

ที่ดินขนาด 4 ไร่ 
1 งาน 50 ตรว. 

เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 101.4                        - 

9.  บริษัท โรงแรมกะรน ภูเก็ต จ ากัด อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 

ที่ดินขนาด 30 ไร่ 
3 งาน 3.4 ตรว. 

เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 644.8 จ านองเพื่อค้ าประกนัการกู้ยืมเงิน
วงเงิน 1,000 ลบ. 

10.  บริษัท โรงแรมกะตะ ภูเก็ต จ ากัด อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 

ที่ดินขนาด 13 ไร่  เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 
 

373.5 จ านองเพื่อค้ าประกนัการกู้ยืมเงิน
วงเงิน 300 ลบ. 

ธุรกิจอาหาร       
1.  บริษัท ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
     

อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธาน ี

ที่ดินขนาด 5 ไร่ 
1 งาน 20 ตรว. 

เจ้าของ สร้างเป็นโรงงาน 
ผลิตไอศกรีม 

29.2 - 
 

 รวมมูลค่าที่ดินที่ใช้ด าเนินการ 5,363.9  

 

  



                       ส่วนที ่3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

  ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 3 

4.1.2 ที่ดินรอการพัฒนา 

บริษัท/บริษัทย่อย สถานที่ตั้ง ประเภท / ขนาด 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ ิ

วัตถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 58 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1.  บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จ ากัด อ าเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี ่

ที่ดินขนาด 31 ไร ่ เจ้าของ รอการพัฒนาเป็นโรงแรม 99.3 - 

2.  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จ ากัด อ าเภอเกาะกูด 
จังหวัดตราด 

ที่ดินขนาด 81 ไร ่ เจ้าของ รอการพัฒนาเป็นโรงแรม 119.2 - 

3.  บริษัท ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จ ากัด อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุร ี

ที่ดินขนาด 4 ไร ่ เจ้าของ รอการพัฒนา 81.4 - 

4.  บริษัท เอส.พี เรียลตี้ ลันตา บีช จ ากัด อ าเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี ่

ที่ดินขนาด 15 ไร ่ เจ้าของ รอการพัฒนา 58.7 - 

5.  บริษัท เอส.พี เรียลตี้ หาดฝรั่ง รีสอร์ท 
จ ากัด 

อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

ที่ดินขนาด 60 ไร่ 3 
งาน 32 ตรว. 

เจ้าของ รอการพัฒนา 88.6 - 

   รวมมูลค่าที่ดินรอการพฒันา 447.2  

 

 

  



                       ส่วนที ่3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

  ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 4 

4.1.3 อาคารและส่วนปรับปรุง 

บริษัท/บริษัทย่อย สถานที่ตั้ง ชื่อโรงแรม 
ประเภทของ 
กรรมสิทธ ิ

วัตถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 58 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

ธุรกิจโรงแรม       
1.  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด 

(มหาชน) 
เขตจตจุักร 

กรุงเทพมหานคร 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 

กรุงเทพฯ 

เจ้าของ 
 
 

ด าเนินกจิการ 
โรงแรม 

 

- 
 
 

- 
 

อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุร ี

โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด ์มิราจ 

บีชรีสอร์ท พัทยา 

เจ้าของ 
 

ด าเนินกจิการ 
โรงแรม 

 

2,310.6 
 

จ านองเพื่อค้ าประกนัการกู้ยืมเงิน
วงเงิน 2,010 ลบ. 

 
อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โรงแรมเซ็นทารา 

แกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย 
เจ้าของ 

 
ให้เช่าระยะยาวแก่กองทุน

รวม 
283.3 - 

 

2.  บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ ากัด อ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย 

เจ้าของ 
 

หอพักพนักงาน 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์

บีชรีสอร์ท สมุย 

46.1 
 

- 
 

ต าบลกะรน 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 

โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต 

เจ้าของ ด าเนินกจิการ 
โรงแรม 

1,291.4 จ านองเพื่อค้ าประกนัการกู้ยืมเงิน
วงเงิน 1,600 ล้านบาท 

3. บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จ ากัด อ าเภอหัวหิน 
จังหวัด

ประจวบคีรขีันธ ์

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  
รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน 

เจ้าของ ด าเนินกจิการ 
โรงแรม 

574.2 - 



                       ส่วนที ่3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

  ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 5 

บริษัท/บริษัทย่อย สถานที่ตั้ง ชื่อโรงแรม 
ประเภทของ 
กรรมสิทธ ิ

วัตถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 58 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

4.  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จ ากัด อ าเภอหาดใหญ ่
จังหวัดสงขลา 

โรงแรมเซ็นทารา
หาดใหญ ่

เจ้าของ 
 

ด าเนินกจิการโรงแรม 349.3 
 

- 

ให้เช่าระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน 

120.6 

5.  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ 
จ ากัด 

อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

โรงแรมเซ็นทารา 
แม่สอดฮิลล์รีสอร์ท 

เจ้าของ ด าเนินกจิการ 
โรงแรม 

23.3 - 

6.  บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จ ากัด อ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โรงแรมเซ็นทาราวิลลา 
สมุย 

เจ้าของ ด าเนินกจิการ 
โรงแรม 

131.6 - 

7.  บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จ ากัด อ าเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 

โรงแรมเซ็นทาราวิลลา 
ภูเก็ต 

เจ้าของ ด าเนินกจิการ 
โรงแรม 

121.8 - 
 

8.  บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จ ากัด อ าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี ่

โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์บีชรีสอร์ทและ

วิลลา กระบี่ 

เจ้าของ ด าเนินกจิการ 
โรงแรม 

706.2 - 

9.  บริษัท โรงแรมกะรน ภูเก็ต จ ากัด อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 

โรงแรม เซ็นทารากะรนรี
สอร์ท ภูเก็ต 

เจ้าของ ด าเนินกจิการ 
โรงแรม 

757.2 - 

10.  บริษัท โรงแรมกะตะ ภูเก็ต จ ากัด อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 

โรงแรม เซ็นทารากะตะรี
สอร์ท ภูเก็ต 

เจ้าของ ด าเนินกจิการ 
โรงแรม 

175.9 - 

11. Centara Maldives Pvt. Ltd. 
 

ประเทศมัลดีฟส์ โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิ
รีสอร์ท และสปา มัลดีฟส์ 

เจ้าของ ด าเนินกจิการ 
โรงแรม 

783.6 - 



                       ส่วนที ่3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

  ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 6 

บริษัท/บริษัทย่อย สถานที่ตั้ง ชื่อโรงแรม 
ประเภทของ 
กรรมสิทธ ิ

วัตถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 58 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

12. R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. ประเทศมัลดีฟส์ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์
ไอส์แลนด์รีสอร์ท
และสปา มัลดีฟส์ 

เจ้าของ ด าเนินกจิการ 
โรงแรม 

962.4 - 

ธุรกิจอาหาร       
1.  บริษัท ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
 

อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธาน ี

 เจ้าของ ด าเนินกจิการผลิต 
ไอศกรีม 

27.9 - 

2.  บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด 
 

หลายแห่ง 
จ านวน 202 สาขา 

 เป็นการเช่า ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายไก่ทอด  

“เคเอฟซี” 

408.1 ( 1 ) 

หลายแห่ง 
จ านวน 320 สาขา 

 

 เป็นการเช่า ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายของว่าง 
“มิสเตอร์โดนทั” 

117.6 ( 1 ) 

หลายแห่ง 
จ านวน 126 สาขา 

 

 เป็นการเช่า ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายของว่าง 
“อานตี้ แอนน”์ 

56.3 ( 1 ) 

หลายแห่ง 
จ านวน 15 สาขา 

 

 เป็นการเช่า ด าเนินกจิการ 
ร้านอาหาร 

“เปปเปอร์ลันช์” 

11.3 ( 1 ) 

หลายแห่ง 
จ านวน 15 สาขา 

 เป็นการเช่า ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายราเมน 

“ชาบูตง” 

32.4 ( 1 ) 



                       ส่วนที ่3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

  ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 7 

บริษัท/บริษัทย่อย สถานที่ตั้ง ชื่อโรงแรม 
ประเภทของ 
กรรมสิทธ ิ

วัตถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 58 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

หลายแห่ง 
จ านวน 13 สาขา 

 เป็นการเช่า ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายไอศกรีมมิกซ์-อิน

ซูเปอร์พรีเมียม 
“โคล สโตน ครีมเมอรี”่ 

9.1 ( 1 ) 

จ านวน 1 สาขา  เป็นการเช่า ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายบุฟเฟต์ ชาบู ชาบู 

“ริว ชาบู ชาบู” 

6.3 ( 1 ) 

หลายแห่ง 
จ านวน 13 สาขา 

 เป็นการเช่า ครัวกลางส าหรับจดัเตรียม
อาหาร 

“เดอะ เทอเรส” 

30.8 ( 1 ) 

 จ านวน 4 สาขา  เป็นการเช่า ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายข้าวหน้าเทมปุระ 

“เทนยะ” 

14.7 ( 1 ) 

หลายแห่ง 
จ านวน 17 สาขา 

 เป็นการเช่า ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายข้าวหน้าญี่ปุ่น  

“โยชิโนยะ” 

38.0 ( 1 ) 

หลายแห่ง 
จ านวน 3 สาขา 

 เป็นการเช่า ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายข้าวหน้าญี่ปุ่น  

“คัตสึยะ” 

7.1 ( 1 ) 



                       ส่วนที ่3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

  ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 8 

บริษัท/บริษัทย่อย สถานที่ตั้ง ชื่อโรงแรม 
ประเภทของ 
กรรมสิทธ ิ

วัตถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 58 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

3.  บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนช่ันแนล ฟู้ด 
จ ากัด 

 

หลายแห่ง 
จ านวน 45 สาขา 

 เป็นการเช่า ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายอาหารญ่ีปุ่น  

“โอโตยะ” 

102.4 - 

   รวมมูลค่าของอาคารและส่วนปรบัปรุง 9,499.5  

 
  



                       ส่วนที ่3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

  ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 9 

4.2. สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า 

บริษัท/บริษัทย่อย สถานที่ตั้ง 
ประเภทของ 
การถือสิทธ ิ

วัตถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 58 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

ธุรกิจโรงแรม       

1. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด 
(มหาชน) 

เขตจตจุักร 
กรุงเทพมหานคร 

การเช่า ด าเนินกจิการโรงแรม 635.4 - 

2. บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ ากัด ต าบลกะรน 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 

การเช่า ด าเนินกจิการโรงแรม 100.3 - 

3.  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 

การเช่า ด าเนินกจิการโรงแรม 158.6 ตามสัญญากู้เงินกับธนาคาร วงเงิน 2,300 ลบ. 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด ตกลงจะไม่
จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
ในสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน รวมทั้งอาคารและส่ิง
ปลูกสร้าง โดยไม่ได้รับความยินยอมจากธนาคาร 

4. Centara Maldives Pvt. Ltd. ประเทศมัลดีฟส์ การเช่า ด าเนินกจิการโรงแรม 382.8 - 
5. R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. ประเทศมัลดีฟส์ การเช่า ด าเนินกจิการโรงแรม 202.4 - 
ธุรกิจอาหาร      
1.  บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด 
 

หลายแห่ง 
 

การเช่า 
 

ด าเนินกจิการผลิตและ 
จ าหน่ายไก่ทอด  

“เคเอฟซี” 

6.6 ( 1 ) 

หลายแห่ง 
 

การเช่า 
 

ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายของว่าง 
“มิสเตอร์โดนทั” 

4.7 ( 1 ) 



                       ส่วนที ่3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

  ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 10 

บริษัท/บริษัทย่อย สถานที่ตั้ง 
ประเภทของ 
การถือสิทธ ิ

วัตถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 58 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

หลายแห่ง 
 

การเช่า ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายของว่าง 
“อานตี้ แอนส์” 

8.5 ( 1 ) 

หลายแห่ง 
 

การเช่า ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายอาหารญ่ีปุ่น 

“เทนยะ” 

1.1 ( 1 ) 

หลายแห่ง 
 

การเช่า ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายอาหารญ่ีปุ่น 

“คัตสึยะ” 

0.9 ( 1 ) 

2.  บริษัท ซีอาร์จี  อินเตอร์ เนช่ันแนล ฟู้ด 
จ ากัด 

 

หลายแห่ง 
 

การเช่า ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายอาหารญ่ีปุ่น  

“โอโตยะ” 

20.8  

  รวมมูลค่าสิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุงสญัญาเช่า 1,522.1  

 
  



                       ส่วนที ่3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

  ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 11 

4.3 เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่นที่ใช้ในการด าเนินงาน 

บริษัท/บริษัทย่อย สถานที่ตั้ง ประเภทของ 
การถือสิทธ ิ

วัตถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 58 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

ธุรกิจโรงแรม      
1. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด 

(มหาชน) 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์       
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

กรุงเทพฯ 

เจ้าของ ด าเนินกจิการโรงแรม 203.9 - 

โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด ์มิราจ 

บีชรีสอร์ท พัทยา 

เจ้าของ ด าเนินกจิการโรงแรม 823.5 - 

2. บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จ ากัด โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ รี
สอร์ทและวิลลา หัวหิน 

เจ้าของ ด าเนินกจิการโรงแรม 77.7 - 

3.  บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จ ากัด โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีช
รีสอร์ท สมุย 

เจ้าของ 
 

ด าเนินกจิการโรงแรม 
 

2.1 
 

- 
 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีช
รีสอร์ท ภูเก็ต 

เจ้าของ 
 

ด าเนินกจิการโรงแรม 
 

647.7 
 

- 
 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีช
รีสอร์ท วิลลา กระบี่ 

เจ้าของ ด าเนินกจิการโรงแรม 88.2 - 

4.  บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จ ากัด โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย เจ้าของ ด าเนินกจิการโรงแรม 27.4 - 
5.  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จ ากัด โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ ่ เจ้าของ ด าเนินกจิการโรงแรม 59.5 - 
6.  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ จ ากัด โรงแรมเซ็นทารา 

แม่สอดฮิลล์รีสอร์ท 
เจ้าของ ด าเนินกจิการโรงแรม 7.0 - 

7.  บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จ ากัด โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต เจ้าของ ด าเนินกจิการโรงแรม 27.3 - 



                       ส่วนที ่3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

  ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 12 

บริษัท/บริษัทย่อย สถานที่ตั้ง ประเภทของ 
การถือสิทธ ิ

วัตถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 58 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

8.  บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จ ากัด โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีช 
รีสอร์ทและวิลลา กระบี่ 

เจ้าของ ด าเนินกจิการโรงแรม 117.7 - 

9.  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์
และบางกอกคอนเวนชัน เซ็น

เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด ์

เจ้าของ ด าเนินกจิการโรงแรม 183.7 
 

- 

10. บรษิัท เซ็นทาราอินเตอรเ์นช่ันแนลแมน
เนจเม้นท์ จ ากัด 

ถนนพระราม 1 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

เจ้าของ ด าเนินกจิการรับบรหิาร
โรงแรม 

1.9 - 

11. บรษิัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จ ากัด อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 

เจ้าของ ด าเนินกจิการโรงแรม 83.7 - 

12. บรษิัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จ ากัด อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 

เจ้าของ ด าเนินกจิการโรงแรม 32.7 - 

13. Centara Maldives Pvt. Ltd. ประเทศมัลดีฟส์ เจ้าของ ด าเนินกจิการโรงแรม 414.4 - 
14. R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. ประเทศมัลดีฟส์ เจ้าของ ด าเนินกจิการโรงแรม 151.9 - 
ธุรกิจอาหาร      
1.  บริษัท ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
   

อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธาน ี

เจ้าของ ด าเนินกจิการผลิต 
ไอศกรีม 

27.6 - 

2.  บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด 
 

หลายแห่ง 
 

เจ้าของ 
 

ด าเนินกจิการผลิตและ 
จ าหน่ายไก่ทอด  

“เคเอฟซี” 

290.7 - 
 



                       ส่วนที ่3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

  ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 13 

บริษัท/บริษัทย่อย สถานที่ตั้ง ประเภทของ 
การถือสิทธ ิ

วัตถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 58 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

หลายแห่ง 
 

เจ้าของ 
 

ด าเนินการผลิต 
และจ าหน่ายของว่าง 

“มิสเตอร์โดนทั” 

111.5 
 

- 
 

หลายแห่ง 
 

เจ้าของ 
 

ด าเนินการผลิต 
และจ าหน่ายของว่าง 

“อานตี้ แอนส์” 

46.0 - 
 

หลายแห่ง เจ้าของ 
 

ด าเนินกจิการ 
ร้านอาหาร 

“เปปเปอร์ลันช์” 

10.4 - 

หลายแห่ง เจ้าของ ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายราเมน 

“ชาบูตง” 

18.9 - 

หลายแห่ง เจ้าของ ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายไอศกรีม มิกซ์-อิน 

ซูเปอร์พรีเมียม 
“โคล สโตน ครีมเมอรี”่ 

10.8 - 

หลายแห่ง เจ้าของ ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายบุฟเฟต์ ชาบู ชาบู 

“ริว ชาบู ชาบู” 

2.3 - 

หลายแห่ง 
 

เจ้าของ ด าเนินการผลิตและจ าหน่าย 
อาหารไทย “เดอะ เทอเรส” 

12.3 - 



                       ส่วนที ่3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

  ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 14 

บริษัท/บริษัทย่อย สถานที่ตั้ง ประเภทของ 
การถือสิทธ ิ

วัตถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 58 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

หลายแห่ง 
 

เจ้าของ ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายข้าวหน้าเทมปุระ 

“เทนยะ” 

8.9  

หลายแห่ง 
 

เจ้าของ ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายข้าวหน้าญี่ปุ่น  

“โยชิโนยะ” 

39.6 - 

หลายแห่ง 
 

เจ้าของ ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายข้าวหน้าญี่ปุ่น  

“คัตสึยะ” 

7.7 - 

3.  บริษัท ซีอาร์จี  อินเตอร์ เนช่ันแนล ฟู้ด 
จ ากัด 

 

หลายแห่ง 
 

เจ้าของ ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายอาหารญ่ีปุ่น  

“โอโตยะ” 

67.8 - 

 รวมมูลค่าของเครื่องจักร อปุกรณ์ และสนิทรัพย์อืน่ที่ใช้ในการด าเนินงาน 3,604.8 

 
หมายเหตุ รายละเอียด 

( 1 ) บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ใหค้ าม่ันว่าตราบเท่าที่มหีนี้สิน (เงินกู้ยืมและโอด)ี ค้างช าระอยู่กับธนาคารจะไม่จ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพันใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าในจ านวนเกินกว่าที่ตกลงตามสัญญา โดยมิได้รับค ายินยอมจากธนาคาร 



   ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 15 

4.4 สรุปสาระส าคัญของสัญญาในการประกอบธุรกิจของบรษิัทและบริษัทย่อย 

ธุรกิจโรงแรม 

1. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 
1.1 สัญญา เช่าช่วงที่ดินและ/ หรืออาคารส่ิงปลูกสร้าง 
 คู่สัญญา บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จ ากัด (“CID”)  

ซ่ึงเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และได้ท าสัญญาเช่าที่ดินและ/ หรืออาคารกับการ
รถไฟแห่งประเทศไทย (“การรถไฟ”)  

 ระยะเวลาสัญญา 19 ธันวาคม 2551 ถึง 18 ธันวาคม 2571 
 อายุสัญญา 20 ปี 
 การต่ออายุสัญญา - 
 สรุปสาระส าคัญของสัญญา บริษัทท าสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สิน ซ่ึงประกอบด้วย อาคารโรงแรมโซฟิเทลเซ็น

ทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ (เดิมช่ือ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว) และส่วน
ปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้อมทั้งทรัพย์สินครุภัณฑ์ กับบริษัท เซ็นทรัล
อินเตอร์พัฒนา จ ากัด (“ผู้ให้เช่าช่วง”) โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าผลประโยชน์
ตอบแทนการได้สิทธิเช่าช่วง และค่าเช่าส าหรับการเช่าช่วงสินทรัพย์รายปี 
ให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นจ านวนเงินรวม 2,556 ล้านบาท 
นอกจากนี้ บริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าครุภัณฑ์ให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงตลอดอายุสัญญา
เช่าเป็นจ านวนเงินรวม/31/ล้านบาท 
ทรัพย์สินที่เช่าที่บริษัทได้ด าเนินการบูรณะพัฒนา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง 
แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือสร้างทดแทนทรัพย์สินเดิมตามสัญญานี้ 
ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ รฟท. ทันทีที่มีการด าเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ 
นอกจากนี้ บริษัทต้องส่งมอบครุภัณฑ์ที่เช่าตามรายการในสัญญาเช่าให้แก่ 
รฟท. เมื่อส้ินสุดสัญญาเช่าตามสภาพตามสมควรและอายุการใช้งานใน
ขณะนั้น 

 การยกเลิกสัญญา เมื่อคู่สัญญาท าผิดเงื่อนไขของสัญญา 
 

1.2 สัญญา Service  Agreement 
 คู่สัญญา บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จ ากัด 
 ระยะเวลาสัญญา 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ส าหรับสัญญาปัจจุบัน 
 อายุสัญญา 1 ปี 
 การต่ออายุสัญญา ต่ออายุสัญญาทุก 1 ปี 
 สรุปสาระส าคัญของสัญญา บริษัทได้รับข้อมูลทางธุรกิจและค าแนะน าต่างๆ อันเกี่ยวกับการตัดสินใจที่

เป็นประโยชน์ โดยมีอัตราค่าบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา 



   ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 16 

 การยกเลิกสัญญา เมื่อมีการท าผิดเงื่อนไขของสัญญา คู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

1.3 สัญญา 
คู่สัญญา 
ระยะเวลาสัญญา 
 
 
การต่ออายุสัญญา 
 
สรุปสาระส าคัญของสัญญา 
 
 
 
การยกเลิกสัญญา 
 

Hotel Management Agreement 
Regent Maldives Private Limited 
16 กรกฎาคม 2551 ถึง 16 กรกฎาคม 2572 (ขึ้นอยู่กับความส าเร็จของการต่อ
สัญญาเช่าที่ดินโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอร์แลนด์รีสอร์ทและสปา 
มัลดีฟส์)  
สัญญาสามารถต่ออายุได้ โดยพิจารณาจากการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินของ
โครงการในคราวต่อๆ ไป 
บริษัทเข้าบริหารงานโรงแรม โดยได้รับ Management Fee  ซ่ึงประกอบ 
ด้วย (1) Basic Fee ซ่ึงคิดเป็นร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามที่ 
ระบุไว้ในสัญญา และ (2) Incentive Fee คิดเป็นร้อยละของก าไรขั้นต้นจาก
การด าเนินงาน ตามที่ระบุไว้ในสัญญา 
เมื่อมีการท าผิดเงื่อนไขของสัญญา คู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้โดย 
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

2. บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จ ากัด 
2.1 สัญญา เช่าที่ดิน อาคารโรงแรมและทรัพย์สินของโรงแรมรถไฟหัวหิน 
 คู่สัญญา การรถไฟแห่งประเทศไทย (“การรถไฟ”) 
 ระยะเวลาสัญญา 15 มกราคม 2529 ถึง15 มกราคม 2559 
 การต่ออายุสัญญา สามารถต่อสัญญาออกไปได้โดยอัตโนมัติอีก 3 ปี 4 เดือนและมีสิทธิที่จะต่อ

อายุสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 15 ปี โดยผู้เช่าต้องแจ้งความจ านงกับผู้ให้เช่า
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 เดือนก่อนวันหมดอายุ
สัญญาแต่ละครั้ง 

 สรุปสาระส าคัญของสัญญา บริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 
มกราคม 2529 นอกจากนี้บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาโดยน า
หนังสือค้ าประกัน ซ่ึงออกโดยธนาคารเพื่อเป็นการประกันแก่การรถไฟ  
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารและส่ิงปลูก
สร้างที่บริษัทเป็นผู้จัดหาเพิ่มเติมรวมทั้งส่วนที่ติดตั้งเพิ่มให้แก่การรถไฟ  

 การยกเลิกสัญญา เมื่อคู่สัญญาท าผิดเงื่อนไขของสัญญา 
2.2 สัญญา Hotel Management Agreement 
 คู่สัญญา บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) (“CPH”) 
 ระยะเวลาสัญญา 1 มกราคม 2555 ถึง 15 พฤษภาคม 2562 ส าหรับสัญญาปัจจุบัน 
 อายุสัญญา 7 ปี 4.5 เดือน 
 การต่ออายุสัญญา สามารถต่อสัญญาออกไปได้โดยอัตโนมัติอีก 3 ปี 4 เดือน 



   ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 17 

 สรุปสาระส าคัญของสัญญา CPH เข้าบริหารงานโรงแรม โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่า Management Fee คิด
เป็นร้อยละของรายได้ และร้อยละของก าไรขั้นต้นจากการด าเนินงาน โดยงาน
บริหารจะ 
คลอบคลุมถึง 

 การคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงาน 
 การบริหารงานทั่วไปภายในโรงแรม 
 การตลาด และ ส่งเสริมการขาย 
 การจัดซื้อ 

 การยกเลิกสัญญา เมื่อมีการท าผิดเงื่อนไขของสัญญา คู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้  โดยแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

3. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด 
 สัญญา เช่าช่วงที่ดินและอาคารในส่วนของโรงแรม 
 คู่สัญญา กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (ผู้ให้เช่าช่วง) 
 ระยะเวลาสัญญา 22 เมษายน 2548 ถึง 22 ธันวาคม 2575 
 การต่ออายุสัญญา ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้เช่าสามารถต่ออายุสัญญาเช่าหลักออกไปได้ ผู้ให้เช่าตก

ลงให้ผู้เช่าช่วงต่อสัญญาเช่าออกไปอีก โดยคู่สัญญาจะเจรจาเงื่อนไขและราคา
ที่เหมาะสมของสัญญาดังกล่าวต่อไป เมื่อท าการตกลงได้แล้ว ผู้เช่าช่วงตกลง
ต่อสัญญาเช่าอีกในระยะเวลาที่เท่ากันหลังจากครบระยะเวลาเช่า โดยผู้เช่าช่วง
จะต้องลงนามในสัญญาต่ออายุหรือสัญญาเช่าใหม่ภายในปี 2572 

 สรุปสาระส าคัญของสัญญา บริษัทได้ท าสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารในส่วนของโรงแรมจากกองทนุรวม
ธุรกิจไทย 4 เพื่อพัฒนาและใช้ประกอบการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมหรือ
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าและค่าเช่ารายปีให้แก่
กองทุนตลอดอายุของสัญญาเป็นจ านวนเงิน 1,188.75 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้
ช าระค่าเช่าล่วงหน้าเมื่อลงนามในสัญญาเป็นจ านวนเงิน 275 ล้านบาท ส าหรับ
ส่วนที่เหลือจะถูกทยอยช าระคืนเป็นรายปี ตลอดระยะเวลาของสัญญา  

 การยกเลิกสัญญา สัญญายกเลิกเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเช่า หรือเมื่อสัญญาเช่าหลักส้ินสุดลง 
หรือผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา เมื่อผู้เช่าช่วงน าทรัพย์สินที่เช่าไปให้ผู้อื่น
เช่าช่วง หรือจ าหน่าย จ่าย โอนสิทธิตามสัญญาเช่าช่วง หรือน าไปเป็น
หลักประกันการช าระหนี้ให้แก่บุคคลอื่น โดยผิดเงื่อนไขของสัญญา เว้นแต่
ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า  
 

4. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จ ากัด 
 สัญญา Rental Agreement 
 คู่สัญญา บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด (“CDS”) 
 ระยะเวลาสัญญา 1 มิถุนายน 2537 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 ส าหรับสัญญาปัจจุบัน 



   ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 18 

 อายุสัญญา 30 ปี 
 การต่ออายุสัญญา - 
 สรุปสาระส าคัญของสัญญา CDS ตกลงเช่าส่วนหนึ่งของอาคารของบริษัท เพื่อใช้ประกอบกิจการ

ศูนย์การค้า โดยมีรายได้รวมประมาณ 428 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญา 
 การยกเลิกสัญญา คู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีการท าผิด

เงื่อนไขของสัญญา 

ธุรกิจอาหารเครือข่าย 

1. บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด (“CRG”) 
1.1 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  “Mister Donut” 
 สัญญา Master Franchise Agreement 
 คู่สัญญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด และ Duskin Co., Ltd. 
 วันที่ท าสัญญา 1 เมษายน 2541 
 อายุสัญญา 20  ปี 
 สรุปสาระส าคัญของสัญญา Duskin Co.,Ltd. ให้สิทธิใช้เครื่องหมายการค้า ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

ต่าง ๆ ในการผลิต และจ าหน่ายอาหารประเภทโดนัท ขนมอบ และอาหาร
ประเภทอื่น ๆ สนับสนุนการด าเนินงานร้านค้าภายในประเทศ โดยก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นอัตราร้อยละตามสัญญา และไม่มีข้อตกลงเรื่องจ านวนสาขา
ขั้นต่ าที่ต้องเปิดในแต่ละปี 

 เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สัญญาส้ินสุดเมื่อบริษัทเลิกกิจการ หรือเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดข้อตกลงใน
สัญญา  
 

1.2 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  “เค เอฟ ซี” 
 สัญญา International Franchise Agreement 
 คู่สัญญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด กับบริษัท  ยัม เรสเทอรองส์ อินเตอร์

เนช่ันแนล  (ประเทศไทย) จ ากัด (เดิมช่ือ Tricon International (Thailand) Co., 
Ltd.) 

 วันที่ท าสัญญา วันที่เปิดของแต่ละสาขา 
 อายุสัญญา แต่ละสาขามีอายุสัญญา 10 ปีนับจากวันที่เปิดด าเนินกิจการและสามารถขอต่อ

อายุสัญญาได้อีกคราวละ 10 ปี 
 สรุปสาระส าคัญของสัญญา บริษัท ยัม เรสเทอรองส์ อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด ให้สิทธิ 

CRG ใช้เครื่องหมายการค้า “เค เอฟ ซี” รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
ต่าง ๆ ในการผลิต การวิจัยพัฒนา การตลาดและส่งเสริมการขาย การทดสอบ
คุณภาพอาหาร และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการด าเนินงานและให้
ข่าวสารที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการพัฒนาการด าเนินงาน โดยก าหนดค่าตอบแทน
ในขั้นต้นและเป็นอัตราร้อยละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี 



   ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 19 

 เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สัญญาส้ินสุดเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดข้อตกลงในสัญญา  
 

1.3 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม “อานตี้ แอนส์” 
 สัญญา Development Agreement และ Trademark License Agreement 
 คู่สัญญา Auntie Anne’s, Inc. กับ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด (ซ่ึงเป็นผู้

ได้รับโอนสิทธิต่อจาก บริษัท ฟู้ด โนเวลตี้ส์ จ ากัด) 
 วันที่ท าสัญญา 15 พฤษภาคม 2545 
 อายุสัญญา ส้ินสุดสัญญาวันที่ 12 พฤษภาคม 2570 
 สรุปสาระส าคัญของสัญญา Auntie Anne’s, Inc. ให้สิทธิบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด (ซ่ึงเป็น

ผู้ได้รับโอนสิทธิต่อจากบริษัท ฟู้ด โนเวลตี้ส์ จ ากัด) ให้ใช้เครื่องหมายการค้า 
ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ในการผลิตและจ าหน่ายขนมอบและ
เครื่องดื่มภายใต้ช่ือ “AUNTIE ANNE’S” โดยก าหนดอัตราค่าตอบแทนใน
อัตราที่ตกลงร่วมกัน และบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้
ตามสัญญา และมีข้อตกลงเรื่องจ านวนสาขาขั้นต่ าที่ต้องเปิดในแต่ละปีซ่ึงที่
ผ่านมาบริษัทสามารถเปิดสาขาได้สูงกว่าข้อตกลงมาโดยตลอด แต่ทั้งนี้ หาก
บริษัทไม่สามารถเปิดสาขาขั้นต่ าได้ตามข้อตกลง ก็สามารถที่จะเจรจากับ
เจ้าของสิทธิเกี่ยวกับสาเหตุและมาตรการด าเนินการต่อไป 

 เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สัญญาส้ินสุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาและ
ตาม Development Schedule 
 

1.4 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  “เปปเปอร์ ลันช์” 
 สัญญา Master Franchise Agreement 
 คู่สัญญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด กับ SFBI (Asia Pacific) Pte. Ltd. 
 วันที่ท าสัญญา 17 พฤศจิกายน 2550 
 อายุสัญญา 10  ปีและสามารถต่ออายุได้อีก 10 ปี 
 สรุปสาระส าคัญของสัญญา SFBI (Asia Pacific) Pte. Ltd. ให้สิทธิ  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 

จ ากัด ให้ใช้เครื่องหมายการค้า,ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆในการผลิต 
และ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็น อัตราร้อยละ จาก
ยอดขาย และมีข้อตกลงเรื่องจ านวนสาขาที่ต้องเปิดในแต่ละปี 

 เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สัญญาส้ินสุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา 
 

1.5 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  “ชาบูตง” 
 สัญญา Franchise Agreement 
 คู่สัญญา บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด กับ Globeat Japan Inc. 
 วันที่ท าสัญญา 29 ธันวาคม 2552 
 อายุสัญญา 10 ปี และสามารถต่ออายุได้ตามที่บรษิัทตกลงร่วมกัน 



   ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 20 

 สรุปสาระส าคัญของสัญญา Globeat Japan Inc. ให้สิทธิ บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ใช้
เครื่องหมายการค้า รวมถึงใหค้วามช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ในการผลิต
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการด าเนินงานและใหข้่าวสารที่จ าเปน็เพื่อใช้ใน
การพัฒนาการด าเนินงาน โดยก าหนดค่าตอบแทนในขัน้ต้นและเป็นอัตราร้อย
ละจากยอดขายสุทธิในแต่ละป ี

 เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สัญญาส้ินสุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา 
   
1.6 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  “โคล สโตน ครีมเมอรี่” 
 สัญญา Master Franchise Agreement 
 คู่สัญญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด กับ KAHALA FRANCHISE CORP.   
 วันที่ท าสัญญา 30 ธันวาคม 2552 
 อายุสัญญา 20 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 10 ปี 
 สรุปสาระส าคัญของสัญญา Kahala Franchise Corp ให้สิทธิ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ใช้

เครื่องหมายการค้า องค์ความรู้  และ เครื่องมือที่ได้รับการพัฒนา เพื่อ
ด าเนินงานร้านค้าภายในประเทศ ภายใต้ช่ือ “ Cold Stone Creamery” และขาย
สินค้าภายใต้ฉลากของผู้ให้สิทธิในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตในประเทศ  เพื่อเป็น
การตอบแทนสิทธิดังกล่าว  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ตกลงจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่ระบุในสัญญา และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

 เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สัญญาส้ินสุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา 
 

1.7 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  “เดอะ เทอเรส” 
สัญญา สัญญาจ้างบริหารงาน 
คู่สัญญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด กับ บริษัท ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จ ากัด 
วันที่ท าสัญญา 1 พฤษภาคม 2553 
อายุสัญญา 3 ปี และสามารถต่ออายุได้คราวละ 3 ปี 
สรุปสาระส าคัญของสัญญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้รับจ้างบริหารจัดการ “ร้านอาหาร 

เดอะ เทอเรส” ให้กับ บริษัท ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จ ากัด จ านวน 6 สาขา พร้อม
ทั้งได้ซ้ือลิขสิทธ์ิเครื่องหมายการค้า สูตรการผลิต รวมทั้งการบริหารจัดการ
ภายใต้แบรนด์ “เดอะ เทอเรส” รวมถึงสิทธิในการขยายสาขาทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สัญญาส้ินสุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา 
  

1.8 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  “โยชิโนยะ” 
สัญญา Franchise Agreement 
คู่สัญญา บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด กับ Globeat Japan Inc. 



   ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 21 

วันที่ท าสัญญา 29 ธันวาคม 2552 
อายุสัญญา 10 ปี และสามารถต่ออายุได้ตามที่บริษัทตกลงร่วมกัน 
สรุปสาระส าคัญของสัญญา Globeat Japan Inc. ให้สิทธิ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ใช้

เครื่องหมายการค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ในการผลิต
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการด าเนินงานและให้ข่าวสารที่จ าเป็นเพื่อใช้ใน
การพัฒนาการด าเนินงาน โดยก าหนดค่าตอบแทนในขั้นต้นและเป็นอัตราร้อย
ละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี 

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สัญญาส้ินสุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา 
 
1.9 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  “เทนยะ” 

สัญญา Franchise Agreement 
คู่สัญญา บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด กับ Ten Corporation 
วันที่ท าสัญญา 1 พฤษภาคม 2556 
อายุสัญญา 10 ปี และสามารถต่ออายุได้ตามที่บริษัทตกลงร่วมกัน 
สรุปสาระส าคัญของสัญญา Ten Corporation ให้สิทธิ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ใช้

เครื่องหมายการค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ในการผลิต
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการด าเนินงานและให้ข่าวสารที่จ าเป็นเพื่อใช้ใน
การพัฒนาการด าเนินงาน โดยก าหนดค่าตอบแทนในขั้นต้นและเป็นอัตราร้อย
ละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี 

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สัญญาส้ินสุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา 
 

1.10 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  “คัตสึยะ” 
สัญญา Katsuya Franchise Agreement 
คู่สัญญา บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด และ 

 Arcland Service(H.K.) Co.,Ltd. 
วันที่ท าสัญญา 1 สิงหาคม 2556 
อายุสัญญา 20 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 20 ปี 
สรุปสาระส าคัญของสัญญา Arcland Service(H.K.) Co.,Ltd. ให้สิทธิ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 

จ ากัด ใช้เครื่องหมายการค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ในการ
ผลิตจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการด าเนินงานและให้ข่าวสารที่จ าเป็นเพื่อ
ใช้ในการพัฒนาการด าเนินงาน โดยก าหนดค่าตอบแทนในขั้นต้นและเป็น
อัตราร้อยละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี 

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สัญญาส้ินสุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา 
 
 
 



   ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 22 

1.11 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  “โอโตยะ” 
สัญญา Master Franchise Agreement 
คู่สัญญา บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนช่ันแนล ฟู้ด  จ ากัด กับ Ootoya Holdings Co., Ltd. 
วันที่ท าสัญญา 31 สิงหาคม 2554 
อายุสัญญา 10 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 10 ปี 
สรุปสาระส าคัญของสัญญา Ootoya Holdings Co., Ltd. อนุญาตให้ บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนช่ันแนล ฟู้ด  

จ ากัด ได้รับสิทธิในการด าเนินธุรกิจภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ
เครื่องหมายการค้า และสิทธิในการให้ผู้รับสิทธิต่อ ด าเนินงานร้านค้า
ภายในประเทศภายใต้ช่ือ “OOTOYA” เพื่อเป็นการตอบแทนสิทธิดังกล่าว
บริษัทตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆตามที่ระบุในสัญญาและปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา   

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สัญญาส้ินสุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา 
 

1.12 สัญญา Service  Agreement 
 คู่สัญญา บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จ ากัด 
 ระยะเวลาสัญญา 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ส าหรับสัญญาปัจจุบัน 
 อายุสัญญา 1 ปี 
 การต่ออายุสัญญา ต่ออายุสัญญาทุก 1 ปี 
 สรุปสาระส าคัญของสัญญา บริษัทได้รับข้อมูลทางธุรกิจและค าแนะน าต่างๆ อันเกี่ยวกับการตัดสินใจที่

เป็นประโยชน์ โดยมีอัตราค่าบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
 การยกเลิกสัญญา เมื่อมีการท าผิดเงื่อนไขของสัญญา คู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้ง

เป็นลายลักษณ์อักษร 
 



   ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี 
 

ส่วนท่ี 3.1 (5) หนา้ท่ี 1 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัไม่มีคดีความท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมีจ านวนสูงกวา่
ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
 



   ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.1 (6) หน้าที่ 1 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 

6.1  ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน)  
 Central Plaza Hotel Public Company Limited 
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร อาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ 
เลขทะเบียนบริษัท 0107536001389 (เดิมเลขที่ บมจ. 212) 
Home Page http://www.centarahotelsresorts.com 
 
ทุนเรือนหุ้น ณ 30 มิถุนายน 2558 
ทุนจดทะเบียน: 1,350,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว: 1,350,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
 
ส านักงานใหญ่ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
สถานที่ตั้ง 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร10330 
โทรศัพท ์ 02-769-1234   
โทรสาร 02-769-1235 
 
ส านักงาน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ 
สถานที่ตั้ง 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์ 02-541-1234    
โทรสาร 02-541-1087 
 
6.2 บุคคลอ้ำงอิง 

นายทะเบียนหุ้นสามัญ บริษทั ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 โทรศัพท์ 02-229-2800 

นายทะเบียนหุ้นกู ้ หุ้นกู้ของบรษิัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 และ ครั้ง 
  ที่ 3/2553 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
  เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
  โทรศัพท์ 02-256-2325 
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 หุ้นกู้ของบรษิัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 และ 
 2/2554 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
  ช้ัน 15 เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง  
  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
  โทรศัพท์ 02-296-3582 

 หุ้นกู้ของบรษิัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 และ   
 ครั้งที่ 1/2557 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 

  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
  เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
  กรุงเทพ 10330 
  โทร. 02-626-7777 

ผู้สอบบัญชี บุญศรี โชติไพบูลย์พันธ์ุ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3756 
 บริษทั เคพเีอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ช้ัน 50-51 ถนนสาทรใต้  
 โทรศัพท์ 02-677-2060 

สถาบันการเงินทีต่ิดต่อเป็นประจ า ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ  
 แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพ 10140 
 โทรศัพท์ 02-888-8888 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพ 10900 
 โทรศัพท์ 02-544-1835 

ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่ม ี
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8. การจัดการ 
8.1 โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) 
 

 

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการก ากับดูแล รวมทั้งคณะผู้บริหาร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่และจะต้องมีการ
เปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้าน
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่
น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่
น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร  

Board of Director

Nomination & 
Compensation Committee

Audit 
Committee

Risk Management & Corporate 
Government Committee

Chief Executive 
Officer - Hotel

VP Design & Technical 
Services

Chief Operating
Officer - Hotel

VP Operation

VP Human 
Resources

VP Brand 
Marketing & 

Digital

VP Sales

SVP Corporate Affairs & 
Social Responsibilities

SVP Finance & 
Administration

VP Business 
Development

VP Procurement

Chief Executive 
Officer - Food

President

Chief Financial 
Officer

Chief Operating
Officer - Food

EVP Human 
Resources

SVP Operations

SVP Marketing

SVP Operations & 
Special Projects

SVP Corp Strategy 
& Development

SVP Business 
Development

VP KFC

VP Ootoya

VP Operations
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 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน
และมีการถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน 

 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องด าเนินการด้วย
ความโปร่งใสและชัดเจน  

 กรณีที่มีกรรมการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการโดยมติการ
แต่งตั้งกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

 กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน 
โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตน
แทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

คุณสมบัติของกรรมการ  

 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้กระท าโดย
ทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่  

 กรรมการต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีคุณธรรม มีความ
ซ่ือสัตย์ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ 

 กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ของบริษัท โดยก าหนดให้กรรมการควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท 

 กรรมการต้องไม่กระท าการใดๆ ที่มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอื่น อันจะก่อให้เกิดการบั่นทอน
ผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ
ผู้อื่น 

กรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และต้องไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของผู้บริหาร ทั้งนี้ คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการมีดังนี้ 

 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือ ผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 



 ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 3 

 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 ไม่มีหรือเคยมีสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะ ที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซ่ึง
เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้สินที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป
ตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่าง 
1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบ
บัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ ปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์
คณะได้ 



 ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 4 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆของบริษัท ตลอดจนมติ
คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน 

 คณะกรรมการท าหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท ก าหนด
วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจ งบประมาณ รวมทั้งก ากับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 คณะกรรมการท าหน้าที่จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความ
เห็นชอบนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ า 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุก
คนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง 

 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ าเสมอ 

 กรรมการที่เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ การบริหารงานการใช้
ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการก าหนดมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการกระท า
ของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือ
หุ้นทุกราย  

 คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาท ารายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์จะต้องมีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
เป็นส าคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการจะต้องก ากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน 

 จัดให้มีการะบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการท ารายการระหว่างกัน 

 คณะกรรมการต้องจัดให้มีระบบการควบคุมการด าเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
และนโยบาย จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และระบบที่ส าคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร 
โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ า และควรมีการทบทวน
ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า
ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงการให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติ
ทั้งหลาย 



 ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 5 

 จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเ ส่ียง
ไว้ในรายงานประจ าปี 

 จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับรายการหรือการกระท า ซ่ึงอาจมีผลระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัท คณะกรรมการต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย แผนงานที่ส าคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้จัดให้มีการก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท รวมถึงจัดให้มี
เลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

 จัดให้มีการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการส่ือสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้
ได้รับทราบ ยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง 

 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยก าหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษตามความจ าเป็น 

 กรรมการอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป มีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้  ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จะต้องก าหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 

 การเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน
เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้
เร็วกว่านั้นก็ได้ 

 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ประธานกรรมการจะท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใด
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น 

 คณะกรรมการมีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็นเข้าร่วม
ประชุม หรือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมร่วมกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 



 ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 6 

 ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่จดบันทึกการประชุม 

8.1.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อและต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ดร.ชาญวิทย์  สุวรรณะบุณย์  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายวิเชียร  เตชะไพบูลย์  กรรมการตรวจสอบ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท 
โดยปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน สอบทาน
หลักฐานการไต่สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่อง
ส าคัญในระบบการควบคุมภายใน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป และคณะกรรมการ
ตรวจสอบยังมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน หรือตามจ านวนที่ก าหนดโดยประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องมีคุณสมบัติ
เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหนา้ที่ตามที่ไดร้ับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระ เที่ยง
ธรรม และมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถท าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

3. ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง จึงจะครบองค์ประชุม 

4. กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือมีวาระเท่ากับจ านวนที่ยังคงมีอยู่ใน
คณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ในกรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ งบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่ก าหนด โดยบุคคลที่รบั
ต าแหน่งแทนนั้นจะด ารงต าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนมาที่รับต าแหน่งแทน 

5. ให้ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่เตรียมและ
จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ลงทุน ผู้
ถือหุ้น และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มี
สิทธิออกเสียงในคณะกรรมการตรวจสอบ และชอบที่จะเสนอผู้ช่วยได้ 



 ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 7 

6. คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน การควบคุมภายใน 
การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายบริษัทมหาชน การเรียกประชุม
ให้ท าเป็นหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนวันประชุม โดยก าหนดวันประชุม
ไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ต่ ากว่า 3 ใน 
4 ของจ านวนครั้งที่มีการประชุมในปีนั้นๆ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระหรือ
กรรมการภายนอกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ และในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการอิสระหรือกรรมการภายนอกร่วมประชุมอย่างน้อย 1 คน จึงจะถือว่า
เป็นองค์ประชุม 

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี แต่วาระการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการแต่ละคนนั้นจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะต้อง
ได้รับการคดัเลือกและแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ 

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องจัดให้มีการประชุมตามความจ าเป็นและสมควรแก่หน้าที่
รับผิดชอบตามข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะต้องแจ้งก าหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า รวมถึงจัดส่งวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมให้ล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาเอกสารก่อนถึงวันประชุมพร้อมทั้ง
เสนอและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนในแต่ละครั้ง 

รายชื่อและต าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. ดร.ชาญวิทย์  สุวรรณะบุณย์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายวิเชียร  เตชะไพบูลย์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
5. นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. เสนอนโยบายการคัดเลือกและสรรหากรรมการ โดยต้องมีวิ ธีการและหลักเกณฑ์ที่ ชัดเจนเป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา แล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. เสนอนโยบายการคัดเลือกและสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยต้องมีวิธีการหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

3. ทบทวนและน าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
ซ่ึงควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 



 ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 8 

4. สรรหาคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการและหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วแต่กรณี 

5. ทบทวนสัดส่วน จ านวน และประสบการณ์ของกรรมการบริษัท รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการสรรหากรรมการ
แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

6. ดูแลให้มีแผนสืบแทนต าแหน่งที่เฉพาะเจาะจงของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

7. วางข้อก าหนดต่างๆในสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมทั้งประเมินผลงานและเสนอแนะผู้สืบแทนต าแหน่ง 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

1. ก าหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรมและสมเหตุผล เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณา แล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ก าหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

3. เสนอแนะแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือค่าตอบแทนรูปแบบอื่นให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท 

4. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด 
ณ ปัจจุบันและเหมาะสมกับผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่กรณี 

5. ดูแลปรับปรุงให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่มีต่อบริษัท 

6. ก าหนดวิธีการประเมินผลงานของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจ าปี 
โดยค านึงถงึหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงการให้ความส าคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วน
ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว  

7. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีแก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแล 

รายชื่อและต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแล 

1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์  รักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแลกิจการ 

2. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์  กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแลกิจการ 

3. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์  กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแลกิจการ 

4. นายรณชิต มหัทธนะพฤทธ์ิ  กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแลกิจการ 



 ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 9 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและก ากับดูแลระดับองค์กร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและก ากับดูแลระดับองค์กรซ่ึงผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นตัวแทนจากฝ่ายบริหาร โดยมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ โดยมี
หน้าที่ ดังนี้  

ด้านการบริหารความเสี่ยง 

1. มีหน้าที่พิจารณานโยบาย  กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนกลยุทธ์ที่
น าเสนอมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ และเป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

2. ให้การสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ  

3. มีการติดตามและประเมินผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวม 

4. เข้าใจและสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อองค์กรและสามารถท าให้
มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงเหล่านั้นได้รับการจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ จนถึงระดับที่บริษัทยอมรับได้ 

5. ให้ค าแนะน าและให้ความเห็นชอบในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

ด้านการก ากับดูแล 

ก าหนดและทบทวนนโยบาย ข้อก าหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ก าหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประชุมติดตามความคืบหน้าของ
แผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อแนะน าและการสนับสนุนที่จ าเป็นแก่คณะท างาน
บรรษัทภิบาล ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อก าหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง เป็นตัวแทนบริษัทในการ
ส่ือสารและการด าเนินกจิกรรมด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงานภายนอก 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารและจัดการบริษัทให้มีการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ โดยมีขอบเขต
อ านาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ
บริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น  

  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน จากนั้นจึงน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของตนเองและรับทราบเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี 

 
 
 
 



 ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 10 

เลขานุการบริษัท 

บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ซ่ึงได้แก่ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
กรรมการและผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นและรายงานประจ าปีของบริษัทรวมถึงงบ
การเงินรายไตรมาสของบริษัท 

2. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

3. แนะน ากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการท างานและความรับผิดชอบของกรรมการ 

4. ด าเนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรการเพื่อดูแลอย่างรอบคอบเมื่อมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีการ
ก าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงไว้อย่างชัดเจนและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะสอบทานและให้ความเห็นต่อการท ารายการระหว่างกันที่มีนัยส าคัญซ่ึงไม่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของ
คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทเป็นส าคัญ ซ่ึงคณะกรรมการคนใดที่ที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาวาระดังกล่าว 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการร่วมกันก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยมีทั้งการประเมินผล การ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นคณะซ่ึงจะประเมินทุกครั้งที่ประชุมคณะกรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองเป็นรายบุคคลซ่ึงจะประเมินเป็นประจ าทุกปีและคณะกรรมการมีการน าผลการประเมินมาร่วมกันพิจารณาและ
ก าหนดแนวทางปรับปรุงการท างานต่อไป 
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

1. คณะกรรมการก าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆแก่
คณะกรรมการที่ชัดเจน โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม และน าเสนอของอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 
โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองจ านวนเงินค่าตอบแทนแต่ละปีอย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และประโยชน์
ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคน 

2. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลบริษัท ลักษณะธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆและข้อมูล
ธุรกิจที่ส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง มีการแนะน าให้รู้จักคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกจากนี้ มีการส่งเสริมให้
กรรมการได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 

 
 
 
 
 



 ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 11 

ผู้บริหารบริษัท 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีผู้บริหารซ่ึงมิใช่กรรมการบริษัท ดังนี้ 

1.  ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์  กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
     รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหารเลขานุการบริษัท 

2.  นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์  รองประธานฝ่ายจัดซื้อ 

3.  นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์  รองประธานอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ 

4.  Mr. Chris Bailey   รองประธานอาวุโสฝ่ายขาย และการตลาด 

5.  Mr. David Robert Good  รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ 

6.  Mr. Michel Horn   รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ 

7.  นางสาวภัทรา จองเจริญกุลชัย รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การท างานของผู้บริหารได้แสดงในเอกสารแนบ 2 

8.2  การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินการปฏิบัติงาน 
การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเส่ียง และจัดให้มีกลไกการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท
อยู่เสมอ  จัดให้มีการก าหนดล าดับขั้นของอ านาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน ก าหนดระเบียบการ
ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีส านักตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงาน
ธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เปน็ไปตามที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานนั้นๆ  ทั้งนี้ คณะกรรมการดูแลให้ส านักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและ
ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน แล้ว
จึงมีมติแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่เตรียม
และจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงใน
คณะกรรมการตรวจสอบ และชอบที่จะเสนอผู้ช่วยได้ ในกรณีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้อ านวยการส านักงาน
ตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส านักงานตรวจสอบภายในมีจ านวนพนักงานทั้งสิ้น 14  คน 

ประวัติและคุณสมบัติของผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน มีดังนี้ 
ชื่อ – นามสกุล นายพิพิธ  เยี่ยงยุกดิ์สากล 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
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อาย ุ  50 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติ  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร 
  ทนายความ สภาทนายความ 
  Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT 17) จากสมาคมผู้

ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
ประสบการณ์  ปี 2532 – 2545 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ส านักงานสอบบัญชีและทนายความมิตร

ประชา/ สอบบัญชี, ที่ปรึกษากฎหมาย 

จริยธรรมธุรกิจ 

ในการด าเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความส าคัญเท่า
เทียมและควบคู่กันไประหว่างความส าเร็จตามเป้าหมายและรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการให้ได้มาซ่ึงความส าเร็จนั้นๆ 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดข้อประพฤติปฏิบัติส าหรับการประกอบธุรกิจ
ขึ้นไว้ส าหรับให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานยึดถือในการปฏิบัติงาน รวมถึงได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวจัดท าเป็น
เอกสาร “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนสะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่ จะได้
รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทคาดหวัง นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า 
และต่อสังคมส่วนรวม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกลไกและกระบวนการที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังโดย
เคร่งครัด 
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8.3 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารบริษัท 

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  

 ค่าตอบแทนกรรมการ:  ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้รับจากบรษิัท ในฐานะกรรมการบรษิัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับ

กรรมการ 11 คน ส าหรับงวดส้ินสุด 6 เดือนแรก 2558 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)   

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและก ากับดูแล 

 ค่าตอบแทน  
(บาท/ปี) 

1 นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 2/2    165,000 
2 นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการ 2/2    131,000 
3 นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท์ กรรมการอิสระ 2/2    131,000 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ  4/4   110,000 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   1/1  20,000 
4 ดร.ชาญวิทย์  สุวรรณะบุณย์ กรรมการอิสระ 2/2    131,000 
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   1/1  25,000 
  กรรมการตรวจสอบ  4/4   100,000 
5 นายวิเชียร  เตชะไพบูลย์ กรรมการอิสระ 2/2    131,000 
  กรรมการตรวจสอบ  4/4   100,000 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   1/1  20,000 
6 นายเกิร์ด เคิร์ท สตีบ กรรมการอิสระ 2/2    131,000 
7 นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์ กรรมการ 2/2    131,000 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   1/1  20,000 
  กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแล    2/2 40,000 
8 นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์ กรรมการ 2/2    131,000 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   1/1  20,000 
  กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแล    2/2 40,000 
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รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)   

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ  ค่าตอบแทน  
บริษัท ตรวจสอบ สรรหาและก าหนด บริหารความเสี่ยง (บาท/ปี) 

    ค่าตอบแทน และก ากับดูแล   

9 นายสุทธิชาติ  จิราธิวัฒน์ กรรมการ 2/2    131,000 

10 นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน์ กรรมการ 2/2    131,000 

11 นายธีระยุทธ  จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2/2    84,000 

  กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแล    1/2 20,000 

    รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น        1,943,000 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร:  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 9 ราย ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซ่ึงได้รับ

เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 31,048,035 บาท 

ค่าตอบแทนกรรมการบรหิารและผู้บริหาร 9 ราย แบ่งเป็นดังนี ้

 ค่าตอบแทน (บาท) 

 6 เดือนแรกปี 2558  

เงินเดือน 27,232,317 

โบนัส 767,972 

ผลประโยชน์อ่ืน 3,047,764 

รวม 31,048,053 

ข) เบี้ยเลี้ยงรับรองพิเศษ 
 นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน บริษัทได้ให้เบี้ยเลี้ยงรับรองพิเศษในการมาใช้บริการที่ห้องอาหาร

ของโรงแรม แก่กรรมการบริษัทท่านละ 80,000 บาท โดยใน 6 เดือนแรกปี 2558 ค่าเบี้ยเลี้ยงรับรองที่กรรมการทุก

ท่านใช้ไปจริงมีจ านวน 205,832 บาท 

ค) เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

บริษัทมีโครงการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานคนไทยทุกคนที่ท างานครบ 6 เดือนมีสิทธิได้เข้า
เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจะหักเงินดังกล่าวจากบัญชีเงินเดือนของพนักงานและ
บริษัทจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเท่ากับส่วนเงินสะสมของพนักงานที่ถูกหัก 

 
อายุงาน % เงินเดือนที่สมาชิกจ่ายสมทบ ส่วนสมทบของบริษัท 

6 เดือน ถงึ 5 ปี 5 % 5 % 
เกินกว่า 5 ปี 10 % 10 % 

และในกรณีที่พนักงานส้ินสุดสมาชิกภาพของกองทุน พนักงานจะได้รับส่วนสมทบ ดังนี้ 

อายุงาน ส่วนสมทบของพนักงาน ส่วนสมทบของบริษัท 
เกินกว่า 1 ปี  แต่ไม่ถงึ 2 ปี 100 %  +  ดอกเบี้ย 25 %  +  ดอกเบี้ย 
เกินกว่า 2 ปี  แต่ไม่ถงึ 3 ปี 100 %  +  ดอกเบี้ย 50 %  +  ดอกเบี้ย 
เกินกว่า 3 ปี  แต่ไม่ถงึ 4 ปี 100 %  +  ดอกเบี้ย 75 %  +  ดอกเบี้ย 
เกิน 4 ปี 100 %  +  ดอกเบี้ย 100 %  +  ดอกเบี้ย 
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8.4 การป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
เพื่อให้เป็นตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 

1. บริษัทได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารในระดับต่างๆ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการ
รายงานการถือหลักทรัพย์ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ 

2. บริษัทได้ก าหนดในข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของพนักงานส าหรับการไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จาก
ข่าวสารใด ๆ ที่เป็นความลับของบริษัท การระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และการไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในบริษัทหรือข้อมูลที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติงานในบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
โดยบริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายในไปในทางที่จะท าให้บริษัทได้รับ
ความเสื่อมเสียหรือเสียหาย 

3. บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระส าคัญของบริษัท ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซ่ึงรวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานซ่ึงอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ห้ามท าการซ้ือขาย หรือรับโอนหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนและหลังวันที่ในงบการเงินเผยแพร่สาธารณชน 

8.5 บุคลากร 

8.5.1 ค่าตอบแทนและจ านวนพนักงาน 

(1) จ านวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียด
ดังนี้ 

บริษัท 
จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 56 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน)   
ฝ่ายการเงินและบริหาร 150 150 
ฝ่ายขายและการตลาด 139 136 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 6 9 
ฝ่ายงานโครงการ 11 12 
ฝ่ายจัดซ้ือ 14 14 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 32 33 
ฝ่ายตรวจสอบ 14 11 
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บริษัท 
จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 56 
ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ 25 22 
ฝ่ายอาหารและเครือ่งดื่ม 362 365 
ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า 221 226 
ฝ่ายช่าง 36 35 
รวม 1,010 1,013 
จ านวนพนักงานบริษทัย่อย 15,118  12,638 
รวม 16,128 13,651 

 หมายเหตุ : จ านวนพนักงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งคือ บจ. เซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ปใช้จ านวน 
   พนักงานประจ าและพนักงานชั่วคราวเฉลี่ย (Full-time Equivalent) รวมกัน 

(2) ค่าตอบแทนของพนักงาน 

ในปี 2557 และปี 2556 ผลตอบแทนของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวม 4,147 ล้านบาท และ 3,936 ล้านบาท ตามล าดับ 

8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

ในช่วงปี 2555 – 2557 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยแห่ง
หนึ่งคือ บจ. เซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ป มีจ านวนพนักงานเพิ่มขึ้นทุกปีตามจ านวนสาขาที่เปิดใหม่ ดังนี้ 

 
  
 
 

หมายเหตุ:   จ านวนพนักงานประจ าและพนักงานชั่วคราวเฉลี่ย (Full-time Equivalent) รวมกัน 

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่มีสัดส่วนเป็นนัยส าคัญคือเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  

8.5.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทมีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยมีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลกรอย่างต่อเนื่องใน
ระยะส้ันและระยะยาว โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรู้ในทุกระดับของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง พิจารณาเลื่อนต าแหน่งงานจากภายในบริษัท และให้มีการโอนย้ายงานระหว่างบริษัทในเครือตามความสามารถ
ของแต่ละคน 

 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
จ านวนสาขา 677 743 781 
จ านวนพนักงาน* 7,790 7,976 8,198 



 ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 1 

8. การจัดการ 
8.1 โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558) 
 

  

 

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการก ากับดูแล รวมทั้งคณะผู้บริหาร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่และจะต้องมีการ
เปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้าน
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่
น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่
น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร  

 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน
และมีการถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน 

คณะกรรมการบริษทั

รองประธานอาวโุส
 ่ายขาย และการตลาด

รองประธาน ่าย
ป ิบติัการ

รองประธาน ่าย
จดั ้ือ

รองประธาน ่าย
ทรัพยากรบุคคล

รองประธานอาวโุส ่ายการเงิน
และบริหาร และเลขานุการบริษทั

รองประธานอาวโุส ่ายองคก์ร
สมัพนัธ์และ าพลกัษณ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

 ่ายตรวจสอบ ายใน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการก ากบัดูแลกิจการ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

ประธานเจา้หนา้ท่ีป ิบติัการ
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ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 2 

 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามก หมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องด าเนินการด้วย
ความโปร่งใสและชัดเจน  

 กรณีที่มีกรรมการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการโดยมติการ
แต่งตั้งกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

 กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามก หมายเข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน 
โดยบุคคล ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ ่ึงตน
แทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

คุณสมบัติของกรรมการ  

 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติ าวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้กระท าโดย
ทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่  

 กรรมการต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีคุณธรรม มีความ
 ่ือสัตย์ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการป ิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ 

 กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการป ิบัติหน้าที่กรรมการ
ของบริษัท โดยก าหนดให้กรรมการควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท 

 กรรมการต้องไม่กระท าการใดๆ ที่มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอื่น อันจะก่อให้เกิดการบั่นทอน
ผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ
ผู้อื่น 

กรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และต้องไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของผู้บริหาร ทั้งนี้ คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการมีดังนี้ 

 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือ ผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 
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ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 3 

 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามก หมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 ไม่มีหรือเคยมีสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะ ที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการ ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน  ่ึง
เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามี าระหนี้สินที่ต้องช าระต่ออีก ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณ าระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป
ตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา าระหนี้ดังกล่าวให้นับรวม าระหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่าง 
1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบ
บัญชี  ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ  ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาก หมายหรือที่ ปรึกษา
ทางการเงิน  ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ่ึงเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 ไม่ประกอบกิจการที่มีส าพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ่ึงประกอบ
กิจการที่มีส าพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์
คณะได้ 



 ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 4 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 ป ิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามก หมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ ก ระเบียบต่างๆของบริษัท ตลอดจนมติ
คณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุก ่ายอย่างเท่าเทียมกัน 

 คณะกรรมการท าหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท ก าหนด
วิสัยทัศน์และ ารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจ งบประมาณ รวมทั้งก ากับ ควบคุม ดูแลให้ ่ายจัดการด าเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิ าพและประสิทธิผล 

 คณะกรรมการท าหน้าที่จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความ
เห็นชอบนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการป ิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ า 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้จัดท าจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุก
คนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการจะติดตามให้มีการป ิบัติตาม
จรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง 

 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการป ิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ าเสมอ 

 กรรมการที่เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ การบริหารงานการใช้
ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการก าหนดมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการกระท า
ของ ่ายจัดการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือ
หุ้นทุกราย  

 คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาท ารายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์จะต้องมีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
เป็นส าคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการจะต้องก ากับดูแลให้มีการ
ป ิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน 

 จัดให้มีการะบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการท ารายการระหว่างกัน 

 คณะกรรมการต้องจัดให้มีระบบการควบคุมการด าเนินงาน รายงานทางการเงิน และการป ิบัติตามก  ระเบียบ 
และนโยบาย จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการป ิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และระบบที่ส าคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 คณะกรรมการจะก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร 
โดยให้ ่ายจัดการเป็นผู้ป ิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ า และควรมีการทบทวน
ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า
ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง  ่ึงรวมถึงการให้ความส าคัญกับสัญญาณเตือน ัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติ
ทั้งหลาย 



 ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 5 

 จัดให้มีระบบควบคุม ายในและการตรวจสอบ ายในที่มีประสิทธิ าพและประสิทธิผล คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุม ายในและการบริหารความเ ส่ียง
ไว้ในรายงานประจ าปี 

 จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับรายการหรือการกระท า  ่ึงอาจมีผลระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัท คณะกรรมการต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย แผนงานที่ส าคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับส าพธุรกิจ
อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้จัดให้มีการก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท รวมถึงจัดให้มี
เลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทป ิบัติให้
เป็นไปตามก หมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

 จัดให้มีการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการส่ือสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้
ได้รับทราบ ยึดถือป ิบัติอย่างจริงจัง 

 ป ิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยก าหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษตามความจ าเป็น 

 กรรมการอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป มีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้  ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จะต้องก าหนดวันประชุม ายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 

 การเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน
เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้
เร็วกว่านั้นก็ได้ 

 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ประธานกรรมการจะท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใด
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถป ิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น 

 คณะกรรมการมีอ านาจเชิญ ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็นเข้าร่วม
ประชุม หรือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมร่วมกัน โดยไม่มี ่ายจัดการเข้าร่ วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ ่ายบริหาร 



 ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 6 

 ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่จดบันทึกการประชุม 

8.1.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อและต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ดร.ชาญวิทย์  สุวรรณะบุณย์  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายวิเชียร  เตชะไพบูลย์  กรรมการตรวจสอบ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน ารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท 
โดยป ิบัติหน้าที่ ายใต้ขอบเขตของก บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุม
 ายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบ ายใน สอบทาน
หลักฐานการไต่สวน ายในเมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่อง
ส าคัญในระบบการควบคุม ายใน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป และคณะกรรมการ
ตรวจสอบยังมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน หรือตามจ านวนที่ก าหนดโดยประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องมีคุณสมบัติ
เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการป ิบัติหนา้ที่ตามที่ไดร้ับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระ เที่ยง
ธรรม และมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถท าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

3. ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง จึงจะครบองค์ประชุม 

4. กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือมีวาระเท่ากับจ านวนที่ยังคงมีอยู่ใน
คณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ในกรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ งบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่ก าหนด โดยบุคคลที่รบั
ต าแหน่งแทนนั้นจะด ารงต าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนมาที่รับต าแหน่งแทน 

5. ให้ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบ ายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่เตรียมและ
จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ลงทุน ผู้
ถือหุ้น และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มี
สิทธิออกเสียงในคณะกรรมการตรวจสอบ และชอบที่จะเสนอผู้ช่วยได้ 
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6. คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน การควบคุม ายใน 
การบริหารความเสี่ยง การป ิบัติตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และก หมายบริษัทมหาชน การเรียกประชุม
ให้ท าเป็นหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนวันประชุม โดยก าหนดวันประชุม
ไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ต่ ากว่า 3 ใน 
4 ของจ านวนครั้งที่มีการประชุมในปีนั้นๆ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระหรือ
กรรมการ ายนอกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ และในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการอิสระหรือกรรมการ ายนอกร่วมประชุมอย่างน้อย 1 คน จึงจะถือว่า
เป็นองค์ประชุม 

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี แต่วาระการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการแต่ละคนนั้นจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะต้อง
ได้รับการคดัเลือกและแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ 

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องจัดให้มีการประชุมตามความจ าเป็นและสมควรแก่หน้าที่
รับผิดชอบตามข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะต้องแจ้งก าหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า รวมถึงจัดส่งวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมให้ล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาเอกสารก่อนถึงวันประชุมพร้อมทั้ง
เสนอและรายงานผลการป ิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ ายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนในแต่ละครั้ง 

รายชื่อและต าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. ดร.ชาญวิทย์  สุวรรณะบุณย์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายวิเชียร  เตชะไพบูลย์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
5. นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. เสนอนโยบายการคัดเลือกและสรรหากรรมการ โดยต้องมีวิ ธีการและหลักเกณฑ์ที่ ชัดเจนเป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา แล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. เสนอนโยบายการคัดเลือกและสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยต้องมีวิธีการหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

3. ทบทวนและน าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
 ่ึงควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
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4. สรรหาคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการและหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วแต่กรณี 

5. ทบทวนสัดส่วน จ านวน และประสบการณ์ของกรรมการบริษัท รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการสรรหากรรมการ
แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

6. ดูแลให้มีแผนสืบแทนต าแหน่งที่เฉพาะเจาะจงของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

7. วางข้อก าหนดต่างๆในสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมทั้งประเมินผลงานและเสนอแนะผู้สืบแทนต าแหน่ง 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

1. ก าหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรมและสมเหตุผล เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณา แล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ก าหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

3. เสนอแนะแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือค่าตอบแทนรูปแบบอื่นให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท 

4. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับส าวะตลาด 
ณ ปัจจุบันและเหมาะสมกับผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการป ิบัติงานของกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่กรณี 

5. ดูแลปรับปรุงให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่มีต่อบริษัท 

6. ก าหนดวิธีการประเมินผลงานของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจ าปี 
โดยค านึงถงึหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงการให้ความส าคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วน
ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว  

7. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีแก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแล 

รายชื่อและต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแล 

1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์  รักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแลกิจการ 

2. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์  กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแลกิจการ 

3. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์  กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแลกิจการ 

4. นายรณชิต มหัทธนะพฤทธ์ิ  กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแลกิจการ 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและก ากับดูแลระดับองค์กร 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและก ากับดูแลระดับองค์กร ่ึงผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นตัวแทนจาก ่ายบริหาร โดยมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ โดยมี
หน้าที่ ดังนี้  

ด้านการบริหารความเสี่ยง 

1. มีหน้าที่พิจารณานโยบาย  กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนกลยุทธ์ที่
น าเสนอมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ และเป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

2. ให้การสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับป ิบัติการ  

3. มีการติดตามและประเมินผลถึงประสิทธิ าพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวม 

4. เข้าใจและสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อองค์กรและสามารถท าให้
มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงเหล่านั้นได้รับการจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ จนถึงระดับที่บริษัทยอมรับได้ 

5. ให้ค าแนะน าและให้ความเห็นชอบในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

ด้านการก ากับดูแล 

ก าหนดและทบทวนนโยบาย ข้อก าหนด และวิธีการป ิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ก าหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประชุมติดตามความคืบหน้าของ
แผนงานบรรษัท ิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อแนะน าและการสนับสนุนที่จ าเป็นแก่คณะท างาน
บรรษัท ิบาล ตรวจประเมิน ายในด้วยเกณฑ์บรรษัท ิบาล เพื่อก าหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง เป็นตัวแทนบริษัทในการ
ส่ือสารและการด าเนินกจิกรรมด้านบรรษัท ิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงาน ายนอก 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารและจัดการบริษัทให้มีการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ โดยมีขอบเขต
อ านาจหน้าที่ ายใต้ก หมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการป ิบัติหน้าที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเ ทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ
บริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น  

  ในการประเมินผลการป ิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน จากนั้นจึงน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการป ิบัติงานของตนเองและรับทราบเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี 

 
 
 
 



 ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 10 

เลขานุการบริษัท 

บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น  ่ึงได้แก่ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
กรรมการและผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นและรายงานประจ าปีของบริษัทรวมถึงงบ
การเงินรายไตรมาสของบริษัท 

2. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

3. แนะน าก หมายที่เกี่ยวข้องกับการท างานและความรับผิดชอบของกรรมการ 

4. ด าเนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรการเพื่อดูแลอย่างรอบคอบเมื่อมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีการ
ก าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงไว้อย่างชัดเจนและถือป ิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะสอบทานและให้ความเห็นต่อการท ารายการระหว่างกันที่มีนัยส าคัญ ่ึงไม่อยู่ในอ านาจการพิจารณาของ
คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทเป็นส าคัญ  ่ึงคณะกรรมการคนใดที่ที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาวาระดังกล่าว 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการร่วมกันก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการป ิบัติงานของตนเอง โดยมีทั้งการประเมินผล การ
ป ิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นคณะ ่ึงจะประเมินทุกครั้งที่ประชุมคณะกรรมการ และการประเมินผลการป ิบัติหน้าที่ของ
ตนเองเป็นรายบุคคล ่ึงจะประเมินเป็นประจ าทุกปีและคณะกรรมการมีการน าผลการประเมินมาร่วมกันพิจารณาและ
ก าหนดแนวทางปรับปรุงการท างานต่อไป 
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

1. คณะกรรมการก าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆแก่
คณะกรรมการที่ชัดเจน โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ป ิบัติในอุตสาหกรรม และน าเสนอของอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 
โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองจ านวนเงินค่าตอบแทนแต่ละปีอย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และประโยชน์
ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคน 

2. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลบริษัท ลักษณะธุรกิจ ก ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆและข้อมูล
ธุรกิจที่ส าคัญต่อการป ิบัติหน้าที่กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง มีการแนะน าให้รู้จักคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกจากนี้ มีการส่งเสริมให้
กรรมการได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่อการป ิบัติหน้าที่กรรมการ 

 
 
 
 
 



 ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 11 

ผู้บริหารบริษัท 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีผู้บริหาร ดังนี้ 

1. นายธีรยุทธ จิราธิวัฒน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1.  ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์  กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
     รองประธานอาวุโส ่ายการเงินและบริหารเลขานุการบริษัท 

2.  นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์  รองประธาน ่ายจัด ื้อ 

3.  นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์  รองประธานอาวุโส ่ายองค์กรสัมพันธ์และ าพลักษณ์ 

4.  Mr. Chris Bailey   รองประธานอาวุโส ่ายขาย และการตลาด 

5.  Mr. David Robert Good  รองประธาน ่ายป ิบัติการ 

6.  Mr. Michel Horn   รองประธาน ่ายป ิบัติการ 

7.  นางสาว ัทรา จองเจริญกุลชัย รองประธาน ่ายทรัพยากรบุคคล 

หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การท างานของผู้บริหารได้แสดงในเอกสารแนบ 2 

8.2  การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัท มีระบบการควบคุม ายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินการป ิบัติงาน 
การด าเนินการให้เป็นไปตามก หมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเส่ียง และจัดให้มีกลไกการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิ าพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท
อยู่เสมอ  จัดให้มีการก าหนดล าดับขั้นของอ านาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน ก าหนดระเบียบการ
ป ิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีส านักตรวจสอบ ายในท าหน้าที่ตรวจสอบการป ิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงาน
ธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เปน็ไปตามที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิ าพและความเพียงพอของการควบคุม ายใน
ของหน่วยงานนั้นๆ  ทั้งนี้ คณะกรรมการดูแลให้ส านักตรวจสอบ ายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและ
ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบ ายใน แล้ว
จึงมีมติแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบ ายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่เตรียม
และจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงใน
คณะกรรมการตรวจสอบ และชอบที่จะเสนอผู้ช่วยได้ ในกรณีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้อ านวยการส านักงาน
ตรวจสอบ ายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส านักงานตรวจสอบ ายในมีจ านวนพนักงานทั้งสิ้น 14  คน 

ประวัติและคุณสมบัติของผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบ ายใน มีดังนี้ 
ชื่อ – นามสกุล นายพิพิธ  เยี่ยงยุกดิ์สากล 
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ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 12 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบ ายใน 
อาย ุ  50 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติ  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
การ ึกอบรมที่เกี่ยวข้อง  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส าวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัม ์ 
  ผู้สอบบัญชี าษีอากร กรมสรรพากร 
  ทนายความ ส าทนายความ 
  Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT 17) จากสมาคมผู้

ตรวจสอบ ายในแห่งประเทศไทย 
ประสบการณ์  ปี 2532 – 2545 ผู้จัดการ ่ายตรวจสอบ ส านักงานสอบบัญชีและทนายความมิตร

ประชา/ สอบบัญชี, ที่ปรึกษาก หมาย 

จริยธรรมธุรกิจ 

ในการด าเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความส าคัญเท่า
เทียมและควบคู่กันไประหว่างความส าเร็จตามเป้าหมายและรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการให้ได้มา ่ึงความส าเร็จนั้นๆ 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดข้อประพฤติป ิบัติส าหรับการประกอบธุรกิจ
ขึ้นไว้ส าหรับให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานยึดถือในการป ิบัติงาน รวมถึงได้รวบรวมข้อพึงป ิบัติดังกล่าวจัดท าเป็น
เอกสาร “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนสะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่จะได้
รับทราบถึงมาตรฐานการป ิบัติที่บริษัทคาดหวัง นับตั้งแต่การป ิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า 
และตอ่สังคมส่วนรวม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกลไกและกระบวนการที่จะดูแลให้มีการป ิบัติอย่างจริงจังโดย
เคร่งครัด 
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8.3 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารบริษัท 

ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  

 ค่าตอบแทนกรรมการ:  ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้รับจากบรษิัท ในฐานะกรรมการบรษิัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับ

กรรมการ 11 คน ส าหรับงวดส้ินสุด 6 เดือนแรก 2558 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)   

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและก ากับดูแล 

 ค่าตอบแทน  
(บาท/ปี) 

1 นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 2/2    165,000 
2 นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการ 2/2    131,000 
3 นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท์ กรรมการอิสระ 2/2    131,000 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ  4/4   110,000 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   1/1  20,000 
4 ดร.ชาญวิทย์  สุวรรณะบุณย์ กรรมการอิสระ 2/2    131,000 
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   1/1  25,000 
  กรรมการตรวจสอบ  4/4   100,000 
5 นายวิเชียร  เตชะไพบูลย์ กรรมการอิสระ 2/2    131,000 
  กรรมการตรวจสอบ  4/4   100,000 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   1/1  20,000 
6 นายเกิร์ด เคิร์ท สตีบ กรรมการอิสระ 2/2    131,000 
7 นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์ กรรมการ 2/2    131,000 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   1/1  20,000 
  กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแล    2/2 40,000 
8 นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์ กรรมการ 2/2    131,000 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   1/1  20,000 
  กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแล    2/2 40,000 
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รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)   

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ  ค่าตอบแทน  
บริษัท ตรวจสอบ สรรหาและก าหนด บริหารความเสี่ยง (บาท/ปี) 

    ค่าตอบแทน และก ากับดูแล   

9 นายสุทธิชาติ  จิราธิวัฒน์ กรรมการ 2/2    131,000 

10 นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน์ กรรมการ 2/2    131,000 

11 นายธีระยุทธ  จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2/2    84,000 

  กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแล    1/2 20,000 

    รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น        1,943,000 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร:  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 9 ราย ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  ่ึงได้รับ

เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 31,048,035 บาท 

ค่าตอบแทนกรรมการบรหิารและผู้บริหาร 9 ราย แบ่งเป็นดังนี ้

 ค่าตอบแทน (บาท) 

 6 เดือนแรกปี 2558  

เงินเดือน 27,232,317 

โบนัส 767,972 

ผลประโยชน์อ่ืน 3,047,764 

รวม 31,048,053 

ข) เบี้ยเลี้ยงรับรองพิเศษ 
 นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน บริษัทได้ให้เบี้ยเลี้ยงรับรองพิเศษในการมาใช้บริการที่ห้องอาหาร

ของโรงแรม แก่กรรมการบริษัทท่านละ 80,000 บาท โดยใน 6 เดือนแรกปี 2558 ค่าเบี้ยเลี้ยงรับรองที่กรรมการทุก

ท่านใช้ไปจริงมีจ านวน 205,832 บาท 

ค) เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

บริษัทมีโครงการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานคนไทยทุกคนที่ท างานครบ 6 เดือนมีสิทธิได้เข้า
เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจะหักเงินดังกล่าวจากบัญชีเงินเดือนของพนักงานและ
บริษัทจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเท่ากับส่วนเงินสะสมของพนักงานที่ถูกหัก 

 
อายุงาน % เงินเดือนที่สมาชิกจ่ายสมทบ ส่วนสมทบของบริษัท 

6 เดือน ถงึ 5 ปี 5 % 5 % 
เกินกว่า 5 ปี 10 % 10 % 

และในกรณีที่พนักงานส้ินสุดสมาชิก าพของกองทุน พนักงานจะได้รับส่วนสมทบ ดังนี้ 

อายุงาน ส่วนสมทบของพนักงาน ส่วนสมทบของบริษัท 
เกินกว่า 1 ปี  แต่ไม่ถงึ 2 ปี 100 %  +  ดอกเบี้ย 25 %  +  ดอกเบี้ย 
เกินกว่า 2 ปี  แต่ไม่ถงึ 3 ปี 100 %  +  ดอกเบี้ย 50 %  +  ดอกเบี้ย 
เกินกว่า 3 ปี  แต่ไม่ถงึ 4 ปี 100 %  +  ดอกเบี้ย 75 %  +  ดอกเบี้ย 
เกิน 4 ปี 100 %  +  ดอกเบี้ย 100 %  +  ดอกเบี้ย 

 
 
 
 
 
 



 ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 16 

8.4 การป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหารในการน าข้อมูล ายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
เพื่อให้เป็นตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 

1. บริษัทได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารในระดับต่างๆ เกี่ยวกับ าระหน้าที่ของผู้บริหารในการ
รายงานการถือหลักทรัพย์ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ าวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ายใน 3 วัน นับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ 

2. บริษัทได้ก าหนดในข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของพนักงานส าหรับการไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จาก
ข่าวสารใด ๆ ที่เป็นความลับของบริษัท การระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และการไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในบริษัทหรือข้อมูลที่ได้รับระหว่างการป ิบัติงานในบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
โดยบริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูล ายในไปในทางที่จะท าให้บริษัทได้รับ
ความเสื่อมเสียหรือเสียหาย 

3. บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูล ายในที่มีสาระส าคัญของบริษัท  ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น  ่ึงรวมถึงการ ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงาน ่ึงอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูล ายใน ห้ามท าการ ้ือขาย หรือรับโอนหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนและหลังวันที่ในงบการเงินเผยแพร่สาธารณชน 

8.5 บุคลากร 

8.5.1 ค่าตอบแทนและจ านวนพนักงาน 

(1) จ านวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียด
ดังนี้ 

บริษัท 
จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 56 
บริษทั โรงแรมเ ็นทรัลพลา า จ ากัด (มหาชน)   
 ่ายการเงินและบริหาร 150 150 
 ่ายขายและการตลาด 139 136 
 ่ายพัฒนาธุรกิจ 6 9 
 ่ายงานโครงการ 11 12 
 ่ายจัด ้ือ 14 14 
 ่ายทรัพยากรบุคคล 32 33 
 ่ายตรวจสอบ 14 11 
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บริษัท 
จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 56 
 ่ายประชาสัมพันธ ์ 25 22 
 ่ายอาหารและเครือ่งดื่ม 362 365 
 ่ายต้อนรับส่วนหน้า 221 226 
 ่ายช่าง 36 35 
รวม 1,010 1,013 
จ านวนพนักงานบริษทัย่อย 15,118  12,638 
รวม 16,128 13,651 

 หมายเหตุ : จ านวนพนักงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งคือ บจ. เ ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ปใช้จ านวน 
   พนักงานประจ าและพนักงานชั่วคราวเฉลี่ย (Full-time Equivalent) รวมกัน 

(2) ค่าตอบแทนของพนักงาน 

ในปี 2557 และปี 2556 ผลตอบแทนของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวม 4,147 ล้านบาท และ 3,936 ล้านบาท ตามล าดับ 

8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

ในช่วงปี 2555 – 2557 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยแห่ง
หนึ่งคือ บจ. เ ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ป มีจ านวนพนักงานเพิ่มขึ้นทุกปีตามจ านวนสาขาที่เปิดใหม่ ดังนี้ 

 
  
 
 

หมายเหตุ:   จ านวนพนักงานประจ าและพนักงานชั่วคราวเฉลี่ย (Full-time Equivalent) รวมกัน 

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่มีสัดส่วนเป็นนัยส าคัญคือเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  

8.5.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทมีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยมีแผนการพัฒนาศักย าพของบุคลกรอย่างต่อเนื่องใน
ระยะส้ันและระยะยาว โดยจัดให้มีการ ึกอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรู้ในทุกระดับของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง พิจารณาเลื่อนต าแหน่งงานจาก ายในบริษัท และให้มีการโอนย้ายงานระหว่างบริษัทในเครือตามความสามารถ
ของแต่ละคน 

 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
จ านวนสาขา 677 743 781 
จ านวนพนักงาน* 7,790 7,976 8,198 
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9. นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารองค์กร โดยยึดหลกั
บรรษทั  
 ภิบาลท่ีดีและตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้องคก์รมีศกัยภาพในการ
แข่งขนัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดียงัช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นักลงทุน สถาบนั
การเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
 ในการด าเนินธุรกิจอนัจะน าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าของผูถื้อหุน้และประโยชน์ท่ีสมดุลร่วมกนัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
บริษทั คณะกรรมการบริษทั จึงไดก้ าหนดนโยบายกลไกการบริหาร การด าเนินงาน และระบบการก ากบัดูแลบนหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงยึดมัน่ในความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อ
สงัคม เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการไดมี้การ
ทบทวนและปรับปรุงหลกัการก ากบัดูแลกิจการใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดรั้บทราบจรรยาบรรณและนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและถือปฏิบติั
เป็นส่วนหน่ึงของวนิยั นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการเผยแพร่และส่ือสารให้ทุกคนในองคก์รตระหนกัในเร่ืองจรรยาบรรณและ
แนวปฏิบัติท่ีดี โดยได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.centarahotelsresorts.com) การ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และป้ายประชาสัมพนัธ์ โดยนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีประกอบด้วย 5 หมวด โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 

บริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย ดงัต่อไปน้ี 

 ดูแลและสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย นกัลงทุนสถาบนั หรือผู ้
ถือหุน้ต่างชาติ ไดรั้บสิทธิพ้ืนฐานและการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั และไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น รวมถึงการจ ากดัโอกาสของผูถื้อหุ้นในการไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศของบริษทั
และการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น ได้แก่ สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจา้ของหุ้นของบริษทั สิทธิในการ
เปล่ียนมือหรือการโอนสิทธิในหุน้ของตน สิทธิในการไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารท่ีมีนยัส าคญัของบริษทัอยา่ง
ถูกตอ้ง สม ่าเสมอ และเพียงพอ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั สิทธิ
ในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษทั สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั สิทธิในการ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี สิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไรหรือเงินปันผลของบริษทั สิทธิใน
การเขา้ร่วมตดัสินใจและทราบถึงผลของการตดัสินใจของบริษทัท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในปัจจยัพ้ืนฐาน
ของบริษทั 

 เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใชสิ้ทธิในเร่ืองต่างๆผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และเวบ็ไซต์ของบริษทั โดยค านึงถึงความเท่าเทียมกนัในการรับรู้ข่าวสาร โดยไม่กระท าการใดๆท่ีเป็นการ
จ ากดัสิทธิในการเขา้ถึงสารสนเทศของบริษทั 
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ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

1. ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอเร่ืองเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ และสามารถเสนอช่ือบุคคลผู ้
มีคุณสมบติัเพ่ือรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัไดก่้อนวนัประชุม ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทั
ก าหนด 

2. หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบการพิจารณามีขอ้มูลท่ีส าคญัครบถว้นและชัดเจน 
ประกอบดว้ยรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็น
ของคณะกรรมการ รวมทั้ งแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม โดยจัดท าทั้ งในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  

3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมอย่างน้อย 30 วนั ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.centarahotelsresorts.com) และมีการแจง้ผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

4. จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อน
วนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ
ลงคะแนนในวาระต่างๆ 

5. ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามเก่ียวกบัวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้มาท่ีเลขานุการบริษทั  
วนัประชุมผูถื้อหุน้ 

6. ก าหนดวนั เวลา สถานท่ีในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงความสะดวกของผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้ประชุม 

7. น าเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุมผูถื้อหุ้น ทั้ งการลงทะเบียนผูถื้อหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล 
เพ่ือใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า 

8. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นครบทุกท่าน เพ่ือตอบ
ค าถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้ซ่ึงประธานท่ีประชุมเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกคน มีโอกาสเท่าเทียมกนัใน
การตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทั สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น 

9. กรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทั และผูต้รวจสอบบญัชี เขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้น และเปิดโอกาสให้ผูถื้อ
หุน้สามารถซกัถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการช้ีแจงจากคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูส้อบบญัชี
ในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง 

10. ช้ีแจงให้ผูถื้อหุ้นทราบหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการควบคุมการประชุมผูถื้อหุ้น การออกเสียงลงคะแนนและ
การนับคะแนน อย่างชดัเจนตั้งแต่เร่ิมประชุม จดัให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีท่ีวาระนั้นมี
หลายรายการ 

11. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้
ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ 

12. บริษัทให้สิทธิผู ้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นภายหลังเร่ิมการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือ
ลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 



 ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี 

 

ส่วนท่ี 3.2 (9) หนา้ท่ี 3 

13. ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษทัหรือบุคคลอ่ืนท่ีผูถื้อหุ้นเห็นสมควรเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
ได ้

14. ส่งเสริมให้บริษทัจดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม
สามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้น และเปิดเผยให้ท่ีประชุมทราบอยา่งชดัเจนและโปร่งใส พร้อมบนัทึกไวใ้น
รายงานการประชุม 

15. ไม่เพ่ิมวาระการประชุมนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ี
ส าคญั โดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

 
หลงัการประชุมผูถื้อหุน้ 

16. เปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ และมติท่ีการประชุมสามญัและวิสามญั
ผูถื้อหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ website ของบริษทัในวนัท าการ
ถดัไป 

17. เผยแพร่บนัทึกภาพการประชุมผูถื้อหุน้ในลกัษณะส่ือวดีีทศัน์ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

18. จดัท ารายงานการประชุมท่ีมีสาระส าคญัครบถว้น ควรบันทึกการช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน และ
วิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อนจะด าเนินการประชุม รวมทั้งบนัทึกรายช่ือกรรมการ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุมดว้ย เพ่ือจดัส่งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่
บนเวบ็ไซตบ์ริษทัภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม 

2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

 บริษทัให้ความส าคญัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย โดยไม่ค านึงถึง เพศ อาย ุสีผิว เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ความ
เช่ือ ความคิดเห็นทางการเมือง ซ่ึงผูถื้อหุ้นทุกรายทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ควรไดรั้บการปฏิบติั
อยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ไม่แสดงความเอนเอียงกบัผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยการให้สารสนเทศท่ียงัไม่
เปิดเผย โดยบริษทัมีนโยบายในการก ากับดูแล เพ่ือปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นอย่างเสมอภาคและ
ยติุธรรม สร้างความมัน่ใจในการลงทุนกบับริษทัดงัน้ี 

2.1. การปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

 คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลไดก้ าหนดให้มีนโยบายท่ีใชใ้นการควบคุมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทั และการใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกราย และป้องกนัมิให้
กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 

2.1.1 การถือหลกัทรัพย์ของบริษัท  

 ผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง จะตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยเ์ม่ือแรกเขา้รับต าแหน่งและ
รายงานทุกคร้ังเม่ือมีการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการต่อ ก.ล.ต. และให้กรรมการทุกคนและ
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ผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย โดยจดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการ
เป็นประจ า รวมทั้งมีการเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

 ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ มีการ ซ้ือ ขาย โอน 
หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อหน่วยงานก ากบัดูแลใหรั้บทราบตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

 เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตอ้งไม่ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 

2.1.2 การควบคุมเกีย่วกบัข้อมูลภายใน 

 การใชข้อ้มูลภายในร่วมกันเพ่ือจุดประสงค์ในการท างานตอ้งอยู่ในกรอบของหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
เฉพาะท่ีไดรั้บมอบหมายหรืออนุญาตเท่านั้น ทั้ งน้ีพนักงานอ่ืนจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้ส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบั
ธุรกิจหรือขอ้มูลบริษทัเป็นการส่วนตวั 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัท่ีมีสาระส าคญั และยงัไม่ไดเ้ปิดเผย
สารสนเทศต่อสาธารณชนเพ่ือประโยชน์ของตนเองและผูอ่ื้น และยึดถือปฏิบติัตามนโยบายการเก็บรักษาและ
การใชข้อ้มูลภายในท่ีบริษทัก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

 ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษา และป้องกันการใช้ขอ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจ้งแนวทาง
ดงักล่าวใหทุ้กคนในองคก์รถือปฏิบติั  

2.2. การก ากบัดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษทัมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต เปิดกวา้ง โปร่งใส และเป็นธรรม โดย
ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ปฏิบติัดงัน้ี 

 ห้ามประกอบหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทั หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองหรือ
บุคคล/นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั  

 คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีดูแลใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั ตามท่ีกฎหมายหรือหน่วยงานก ากบัดูแลก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการนั้นจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปตาม
หลกัการท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติั ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั  

 กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

 ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษทั
อนุมัติ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) 



 ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี 

 

ส่วนท่ี 3.2 (9) หนา้ท่ี 5 

2.3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย  

 บริษทัมีการก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะเร่ืองท่ีส่งผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจโดยตรงใหค้รบถว้น เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มัน่ใจวา่การประกอบธุรกิจของบริษทัได้
ค  านึงถึงปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ไดจ้ดัท าขอ้พึงปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและพนกังาน เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของ
บริษทัดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบติัต่อบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยบริษทัไดใ้ห้
ความส าคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ดงัน้ี 

 ผูถื้อหุ้น: บริษทัมุ่งมัน่เป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในสร้างการเติบโตของธุรกิจและองค์กรอย่างมีเถียรภาพ 
รวมถึงการเติบโตของมูลค่าบริษทัอยา่งย ัง่ยืน มีการด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและโปร่งใสแก่ผูถื้อหุ้น 
นอกจากน้ี ยงัส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น 
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัจากผูถื้อหุน้  

 พนกังาน: บริษทัถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า และเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยขบัเคล่ือนบริษทั ให้กา้วหนา้
และประสบความส าเร็จ บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะดูแลและปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในดา้น
โอกาสในหน้าท่ีการงาน ผลตอบแทน การพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน โดยไม่เอาเปรียบในการท าสญัญาจา้งงาน มีการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม มีการฝึกอบรม และให้
การศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของบุคลากร พนกังานทุกคนควรไดรั้บการดูแลอยา่งทัว่ถึง  

 เจา้หน้ี: บริษทัก าหนดวธีิการและแนวปฏิบติัในการไม่ละเมิดสิทธิของเจา้หน้ี ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ี
อยา่งเคร่งครัด ควบคุมใหมี้การช าระคืนเงินกูแ้ละดอกเบ้ียให้กบัเจา้หน้ีเงินกูย้ืมทุกประเภทอยา่งครบถว้นตาม
ก าหนดเวลา และปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงินตามขอ้ตกลงอยา่งครบถว้น นอกจากน้ี จะไม่ด าเนินการใดๆ 
ท่ีเป็นการทุจริตต่อเจา้หน้ีทุกราย  

 ลูกคา้: บริษทัมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้ โดยเอาใจใส่ดูแลและรับผิดชอบต่อลูกคา้ 
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้รักษาความลบัลูกคา้ ไม่ท าการเปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้หากมิได้
รับการอนุญาตจากลูกคา้ บริษทัมีระบบและหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ มีแนวทางในการ
พิจารณา เพ่ือเร่งด าเนินการหาขอ้ยติุดว้ยความเป็นธรรมและแกไ้ขขอ้ร้องเรียนดงักล่าวโดยเร็วท่ีสุด  

 คู่แข่ง: บริษทัปฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี รักษาบรรทดัฐานขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั และจะไม่
แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางธุรกิจดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่ชอบธรรม ตลอดจนไม่ท าลาย
ช่ือเสียงทางธุรกิจของคู่แข่งโดยการกล่าวหาในทางร้าย 

 สงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม: บริษทัยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรม และปฏิบติัตามกฎหมาย 
และ/หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ดูแลป้องกนัมิใหก้ารด าเนินงานของบริษทัก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพ
ชีวติของสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม สร้างปฏิสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนท่ีสถานประกอบการของบริษทัตั้งอยู ่
สนบัสนุนโครงการและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมอยา่งสม ่าเสมอ  

 ภาครัฐ: ใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนนโยบายภาครัฐเพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใตก้ฎหมายและ
หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และเขา้โครงการหรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริตการคอรัปชั่น รวมถึงการ
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สนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บังคบัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

นโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศ 

 การใชง้านระบบสารสนเทศจะตอ้งเป็นไปเพ่ือการด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพเท่านั้น โดยพนกังานทุก
คนมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายความปลอดภยัสารสนเทศ รวมถึงกฏหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง พนกังานจะตอ้งใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิท่ีถูกตอ้ง นอกจากน้ี พนกังานทุกคนจะตอ้ง
ไม่ใชส่ื้ออินเตอร์เน็ตเพ่ือคน้หาขอ้มูลท่ีขดัต่อศีลธรรมอนัดีหรือขดัต่อกฏหมายและนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

นโยบายเคารพกฏหมายและสิทธิมนุษยชน 

 บริษทัให้การสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ให้ความเคารพนบัถือและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ ศาสนา อาย ุเพศ 

นโยบายด้านสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัมีนโยบายท่ีจะส่ือสารสร้างความเขา้ใจท่ีดีภายในองคก์รในดา้นความรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน รวมถึงท าการประชาสัมพนัธ์แนวทางและนโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มต่อบุคคลภายนอกเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์และทศันคติท่ีดีเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการของบริษทั เช่น การรับนกัศึกษาวิชาการโรงแรมจากสถาบนัการศึกษาต่างๆเขา้ฝึกงานกบัโรงแรม
และรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเพ่ือเป็นการสร้างโอกาสให้กบันักศึกษา นอกจากน้ียงัส่งเสริมให้มีการพฒันา
โครงการช่วยเหลือชุมชนแบบครบวงจรในการสร้างงาน สร้างอาชีพใหส้ามารถเล้ียงตนเองและครอบครัวได ้

นอกจากน้ีบริษทัยงัไดมุ่้งมัน่ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดกฏหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร มีการทบทวน ติดตามและประเมินผลดา้นส่ิงแวดลอ้มจากบริการของ
บริษทัในการลดภาระใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการสร้างจิตส านึกใหก้บัพนกังานทุกคนเพ่ือให้มีความเขา้ใจใน
หน้า ท่ีและบทบาทความรับผิดชอบในการมุ่งมั่นในการท่ีจะรักษาคุณภาพของส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื 

นโยบายและแนวปฏิบัตด้ิานการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัการด าเนินการนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โดยในปี 2555 บริษทัไดเ้ขา้ร่วม
แสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action 
Coalition) รวมทั้งไดส่้งเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมอบรมเก่ียวกบัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่เพ่ือพฒันาความรู้อยา่งสม ่าเสมอ 

 จดัให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินและการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
เพ่ือป้องกนัการทุจริต ตลอดจนการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสมของบุคลากรในบริษทัและบุคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง
ของบริษทั 

 ส่งเสริมการสร้างค่านิยมความซ่ือสัตยสุ์จริตและความรับผิดชอบให้เป็นวฒันธรรมองค์กร รวมทั้งยกระดบั
ความตระหนกัแก่บุคลากรของบริษทัวา่การทุจริตเป็นส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 
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 จดัให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้ง ภายใตม้าตรฐานการบญัชีท่ีได้รับการ
ยอมรับระดบัสากล 

 จดัให้มีช่องทางในการส่ือสารให้พนักงานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถท่ีจะแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะหรือ
ร้องเรียนกรณีเก่ียวกบัการทุจริต โดยมีมาตรการคุม้ครองสิทธิและความปลอดภยัของผูแ้จง้เบาะแส 

 ก าหนดใหมี้มาตรการป้องกนัการมอบหรือรับของก านลั ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด การเล้ียงรับรองหรือ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกินขอบเขตจ ากดั ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบริษทัหรือเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายในประเทศท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 ก าหนดให้มีมาตรการป้องกนัการติดสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะกระท าไปเพ่ืออ านวยความสะดวกหรือเพ่ือ
ความสมัพนัธ์ในการด าเนินธุรกิจทุกชนิด ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

 การจดัซ้ือจดัจา้งกบัภาครัฐและภาครัฐวิสาหกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตอ้งด าเนินไปอย่างโปร่งใส 
เป็นธรรม ภายใตก้ฏระเบียบและขั้นตอนปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 

การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษทัจัดให้มีการรับแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมท่ีอาจจะ
ก่อใหเ้กิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคลากร ทั้งจากพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

กรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆมีขอ้สงสัยหรือพบเห็นการกระท าท่ีน่าสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจง้เบาะแสหรือร้องเรียนพร้อมส่ง
รายละเอียดหลกัฐานต่างๆไดท่ี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กรุงเทพ 10330 

ส าหรับบุคคลท่ีแจง้เบาะแสจะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย ทั้งน้ีในปี 2557 บริษทัไม่มีขอ้พิพาท
ใดๆท่ีมีนยัส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 
2.4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

2.4.1. การเปิดเผยข้อมูล 
 บริษทัให้ความส าคญัในการส่ือสารอย่างเปิดเผย ถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงเวลา และสม ่าเสมอ ไม่เลือก
ปฏิบติัต่อขอ้มูลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดการ
เปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั มีดงัน้ี  
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 ใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทัว่ถึงและทนัเวลาทั้งขอ้มูลทางการเงิน
และข้อมูลท่ีไม่ใช่การเงิน เพ่ือให้นักลงทุนและผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีข้อมูลท่ีเช่ือถือได้และเพียงพอ
ประกอบการตดัสินใจอยา่งสม ่าเสมอ 

 เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของบริษทัท่ีเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบนั นักวิเคราะห์และ
บุคคลทัว่ไปทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและทั่วถึงผ่านหลายช่องทางทางการ
ส่ือสารเช่น เว็บไซต์ของบริษัท ระบบการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแถลงผล
ประกอบการประจ าไตรมาส การแถลงแผนงานในการด าเนินธุรกิจของบริษทั รายงานประจ าปี เป็นตน้  

 ขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน อาทิ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจ าปี (56-2) ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ขอ้มูลเก่ียวกบั
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สารสนเทศแจ้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ กิจกรรมและแผนการ
ด าเนินงานต่าง ๆของบริษทั เป็นตน้ 

2.4.2. ผู้มหีน้าทีใ่นการเปิดเผยข้อมูล 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือผูท่ี้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมอบหมายให้เป็นผูด้  าเนินการเปิดเผยขอ้มูลของ
บริษทัโดยตอ้งยดึถือหลกัการดา้นความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัต่อเวลาและเท่าเทียมกนั 

 เลขานุการบริษทัรับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ผูถื้อหุน้ และนกัลงทุน 

 ผูบ้ริหารระดบัสูงในสายงานทางการเงินและหน่วยงานลงทุนสมัพนัธ์ รับผิดชอบในการให้ขอ้มูลและตอบขอ้
ซักถามของผูถื้อหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละบุคคลทั่วไปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน ผลการ
ด าเนินงานลกัษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายบริษทั แผนงานและการลงทุน โครงการระหวา่งการพฒันา 
โครงสร้างการถือหุน้ ปัจจยัท่ีอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานท่ีส าคญั 

 ผูบ้ริหารระดบัสูงในสายงานการตลาดและหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ รับผิดชอบในการให้ขอ้มูลและตอบขอ้
ซกัถามของส่ือมวลชนและบุคคลทัว่ไปเก่ียวกบัแผนการตลาดและการจดักิจกรรมทางการตลาดของบริษทั 
นอกจากน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส าคญักบับริษทั หน่วยงานประชาสัมพนัธ์จะตอ้งประสานกบัหน่วยงาน
เจ้าของขอ้มูลเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง เพ่ือช้ีแจงและตอบข้อซักถามของส่ือมวลชนภายใต้ขอบเขตท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 ผูท่ี้ไม่มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั หรือไม่ใช่ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร หา้มเปิดเผยขอ้มูลภายในท่ีอาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทั รวมถึงขอ้มูลท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของราคาและปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทั 

2.4.3.  ผู้สอบบัญชีและการจดัท ารายการทางการเงนิ 

ไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความรู้ความช านาญและมีคุณสมบติัครบถว้น
ตามท่ีก าหนด เพ่ือใหม้ัน่ใจแก่คณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้วา่งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสะทอ้น
ให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัได้ตามความเป็นจริง  คณะกรรมการบริษทัให้
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ความส าคญัและรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงจดัท าข้ึนตามมาตรฐานและหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมตามหลกัความระมดัระวงัถูกตอ้งและครบถว้น 
เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของบริษทัตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษทัจัดให้มีการ
รายงานผลการด าเนินงานและเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัอย่างโปร่งใสและเพียงพอโดยรายงานต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนนอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัได้
แต่งตั้งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือและความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน 
รวมทั้ งระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจว่างบการเงินของบริษัท
สามารถเช่ือถือได ้

2.4.4. สารสนเทศทีม่นีัยส าคญั 

 บริษทัจะไม่เปิดเผยหรือให้ขอ้มูลท่ีมีนัยส าคญั ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานท่ีไม่ไดรั้บ
อนุญาต รวมถึงนักลงทุน นักวิเคราะห์ และส่ือมวลชน จนกว่าขอ้มูลดังกล่าวจะได้รับการเปิดเผยออกสู่
สาธารณชนแลว้ หากมีขอ้มูลใดท่ีมิควรถูกเปิดเผยได้เผยแพร่ออกไป บริษัทจะด าเนินการเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวต่อสาธารณชนโดยทนัที 

 บุคลากรของบริษทัมีหน้าท่ีรักษาขอ้มูลภายใน ขอ้มูลความลบัของคู่คา้ ขอ้มูลความลบัของลูกคา้รวมถึงผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียท่ีร่วมด าเนินธุรกิจไวเ้ป็นความลบั โดยไม่น าขอ้มูลท่ีไดล่้วงรู้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีไปเผยแพร่
หรือน าไปใชแ้สวงหาประโยชน์ ตลอดจนระมดัระวงัการให้ขอ้มูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นใดๆ ซ่ึง
ตนเองไม่ไดมี้หนา้ท่ีหรือไดรั้บมอบหมายใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 

 นักลงทุนสัมพนัธ์ 

 คณะกรรมการตระหนกัดีวา่ ขอ้มูลของบริษทัทั้งท่ีเก่ียวกบัการเงินและท่ีไม่ใช่การเงินลว้นมีผลกระทบ
ต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียงของบริษทั จึงไดก้ าชบัให้ฝ่ายบริหารด าเนินการในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้น เช่ือถือได ้สม ่าเสมอ และทนัเวลา ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัไดใ้ห้ความส าคญั
และยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์โดยเฉพาะโดยได้มอบหมายให้รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารและการเงินและคณะท าหน้าท่ี
ติดต่อส่ือสารกบั ผูล้งทุนสถาบนั ผูถื้อหุ้น นกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูล้งทุนสามารถติดต่อขอทราบ
ขอ้มูลบริษทัไดท่ี้โทรศพัท ์66(0) 2769-1234 ต่อ 6640 หรือ e-mail address: siwichayali@chr.co.th  

 ส าหรับกิจกรรมในปี 2557 เจา้หน้าท่ีระดบัสูงของบริษทัรวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ไดด้ าเนิน
กิจกรรมนกัลงทุนสมัพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ แยกเป็นประเภทต่างๆไดด้งัน้ี 

1. การจดักิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบนกัลงทุนร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(Opportunity day) ไตรมาสละคร้ัง เพ่ือแถลงผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

2. การเขา้พบผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีนกัลงทุนสมัพนัธ์โดยการนดัหมายจากนกัลงทุนและนกัวเิคราะห์
หลกัทรัพยเ์พื่อสอบถามขอ้มูลบริษทั (Company Visit) จ านวน 56 คร้ัง 

3. การจดัพบนกัวเิคราะห์หลกัทรัพยก์ลุ่มยอ่ยจ านวน 4 คร้ัง 
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4. การสมัภาษณ์ และประชุมทางโทรศพัท ์จ านวน 415 คร้ัง 
5. การเดินทางพบปะนกัลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show) จ านวน 19 คร้ัง 

2.5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 11 ท่านประกอบดว้ย 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  2 ท่าน 
 กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 5 ท่าน 
 กรรมการอิสระ   4 ท่าน 

 คณะอนุกรรมการ 

 บริษทัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ เพ่ือช่วยในการก ากบัดูแลกิจการบริษทัดงัน้ี 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระจ านวน 4 ท่าน ทั้งน้ี นายวเิชียร เตชะ-ไพบูลย ์

เป็นกรรมการอิสระท่ีมีความรู้และความสามารถ ท าหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 ท่าน ท าหน้าท่ีก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมส าหรับคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือเสนอแก่คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้อนุมติั (แลว้แต่กรณี) 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการก ากบัดูแล ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 ท่าน ท าหนา้ท่ีดงัน้ี 

3.1 ดา้นการบริหารความเส่ียง 
1) มีหนา้ท่ีพิจารณานโยบาย  กลยทุธ์ โครงสร้างการบริหารความเส่ียงและด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจได้

วา่แผนกลยทุธ์ท่ีน าเสนอมีความสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้และเป็นไปตาม
ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

2) ใหก้ารสนบัสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัปฏิบติัการ  
3) มีการติดตามและประเมินผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจดัการความเส่ียง

โดยรวม 
4) เขา้ใจและสามารถประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร

และสามารถท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ความเส่ียงเหล่านั้นไดรั้บการจดัการกบัความเส่ียงนั้นๆ จนถึงระดบัท่ี
บริษทัยอมรับได ้

5) ใหค้  าแนะน าและใหค้วามเห็นชอบในการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 

3.2 ดา้นการก ากบัดูแล 

 ก าหนดและทบทวนนโยบาย ขอ้ก าหนด และวธีิการปฏิบติังานให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี ก าหนดนโยบายและวางแผนเก่ียวกบักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ประชุมติดตาม
ความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ งให้ข้อแนะน าและการ



 ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี 

 

ส่วนท่ี 3.2 (9) หนา้ท่ี 11 

สนับสนุนท่ีจ าเป็นแก่คณะท างานบรรษทัภิบาล ตรวจประเมินภายในดว้ยเกณฑบ์รรษทัภิบาล เพ่ือก าหนด
ประเด็นท่ีควรปรับปรุง เป็นตวัแทนบริษทัในการส่ือสารและการด าเนินกิจกรรมดา้นบรรษทัภิบาลทั้งกบั
ผูบ้ริหาร พนกังานและหน่วยงานภายนอก 

3.3 การแยกต าแหน่งประธานและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทัก าหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเลือกตั้งมาจากกรรมการบริษทั และ
เป็นคนละบุคคลกนัเสมอ  โดยมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีดา้นนโยบาย การติดตามประเมินผล และการบริหารงาน
ออกจากกนั ประธานกรรมการมีภาวะผูน้ าและบทบาทหลกัในการดูแลให้การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการ
เป็นอิสระจากฝ่ายผูบ้ริหาร ก าหนดระเบียบวาระการประชุมตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ท า
หนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุน้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการสนบัสนุนและผลกัดนัให้
กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม 

เลขานุการบริษัท 

บริษทัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั มีหนา้ท่ีด าเนินการดงัน้ี 

1. จดัเตรียมและจดัเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น ซ่ึงไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัด
ประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น และรายงานประจ าปี
ของบริษทัรวมถึงงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั 

2. จดัเก็บรายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

3. แนะน ากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานและความรับผิดชอบของกรรมการ 

4. ด าเนินการอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 เลขานุการบริษทั ของบริษทัคือ ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธ์ิ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์
และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งดงักล่าว 

 ช่ือ – สกลุ    ดร. รณชิต  มหัทธนะพฤทธ์ิ 

 ต าแหน่ง  รองประธานอาวโุสฝ่ายการเงินและบริหาร และเลขานุการบริษทั 
 อาย ุ  59 ปี 
 คุณวฒิุทางการศึกษา  ปริญญาเอก การจดัการธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  ปริญญาตรี การบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 การอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 ประกาศนียบตัรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 ประสบการณ์  ผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน บมจ. ประสิทธ์ิพฒันา  
 อดีตกรรมการบริษทัประกนัภยั สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 
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 อดีตกรรมการตรวจสอบบริษทัประกนัสินเช่ือ 
 ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรการเพ่ือดูแลอย่างรอบคอบเม่ือมีรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ มีการก าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไวอ้ยา่งชดัเจนและถือปฎิบติัอยา่ง
เคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานและใหค้วามเห็นต่อการท ารายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญัซ่ึง
ไม่อยูใ่นอ านาจการพิจารณาของคณะกรรมการจดัการ และคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาความเหมาะสมอยา่ง
รอบคอบ ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั ซ่ึงคณะกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุม
และงดออกเสียงในการพิจารณาวาระดงักล่าว 

คณะกรรมการมีการก าหนดมาตรการในการเปิดเผยขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ 
ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้อง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู ้รวบรวมข้อมูลและรายงานต่อ
คณะกรรมการ  
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

นโยบายด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

10.1 ธุรกจิโรงแรม 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นไปดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือเป็นไปเพ่ือความยัง่ยนืของบริษทั รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มโดยรวม 
ดงัท่ีระบุไว ้ในวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และนโยบายดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ก าหนดนโยบายดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เพ่ือให้การปฏิบติังานของหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่ือมโยงและประสานสอดคล้องกันทั้ งองค์กร  และมีผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าประสงค ์ดงัน้ี 
 

 ด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมภิบาลและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีจริยธรรมและคุณธรรมใน การด าเนินธุรกิจ 
ซ่ือสตัย ์โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยยึด 4 เสาหลักในการพฒันา ได้แก่ ด้าน
ศิลปวฒันธรรมและประเพณี ด้านความเท่าเทียมทางสังคม ด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม และความพอเพียงทาง
เศรษฐกิจ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นส าคญั และใหเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงต่อสงัคมรวม 

 บูรณาการองคค์วามรู้ต่างๆ ดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกบันโยบายการด าเนินกิจการขององคก์ร 

 ส่ือสาร สร้างความเขา้ใจท่ีดีภายในองคก์ร เป็นการปลูกจิตส านึกและสร้างการมีส่วนร่วมของพนกังาน เพ่ือร่วมกนั
ปฏิบติังานประสบผลส าเร็จตามเป้าประสงค ์

 เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ทั้งแก่ลูกคา้ คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือความ
ร่วมมือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 

 ประกาศใชแ้ผนงานดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนขององค์กร โดยมีขอ้ก าหนดในการปฏิบติัอยา่งชดัเจนและวิธีการ
ติดตามประมวลผล 

 ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั ปฏิบติังานโดยยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรมอยา่งเคร่งครัด  

 ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถเพ่ือความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานสามารถพ่ึงพาตนเองและ
เล้ียงดูครอบครัวได ้

 เสริมสร้างการปลูกจิตส านึกให้พนกังานมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการช่วยกนัประหยดัพลงังาน 
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ช่วยเหลือและพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ี ท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจ 
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 วางระบบการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม การประหยดัพลงังาน และการอนุรักษท์รัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีตวัช้ีวดัเป็นก าหนดเกณฑม์าตรฐานเดียวกนัทั้งองคก์ร  

 ท ารายงานผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยแสดงผลจากตวัช้ีวดัท่ีก าหนด และน าประเด็นดา้นผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
น าเสนอต่อลูกคา้ ชุมชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทราบ เพ่ือสร้างความตระหนกัรู้และร่วมมือกนัรณรงคล์ด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

                                         
        EarthCheck 2014           EarthCheck 2014  

                                 Silver Benchmarked 2014            Silver Certification 
      Certificate       ISO: 14001:2004 
             Environmental Management System 

การบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อม    

การบริหารจัดการด้านส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มบริษทัโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเป็นส่ิงส าคญัในการ
ป้องกนั ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ต่อ สงัคม ชุมชน และผูค้น ท่ี อาศยัในชุมชน และ ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นเซ็นทาราได ้มองเห็น
ถึงความส าคญัในเร่ืองน้ี จึงไดเ้กิดการตั้งพนัธสญัญาข้ึนในเร่ืองการใส่ใจในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและการพ ัฒนาอยา่งย ัง่ยืนในปี 
2007  

จุดประสงคห์ลกั คือการ มีพนัธะสัญญากบัทุกมีส่วนไดส่้วนเสียใน ธุรกิจ ในการ อนุรักษแ์ละรักษา ส่ิงแวดลอ้ม 
และส่งเสริมรายได ้โอกาส และการช่วยเหลือให้กบัชุมชมใกลเ้คียง เพ่ือมุ่งเน้น พนัธสัญญาและ การปฏิบติัให้ สอดคลอ้ง 
เป้นไปในทิศทางเดียวกนัและ มีการวดัผลท่ี ได ้มาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได ้เซ็นทาราได ้เลือก บริษทัท่ีมี
ความช านาญ ในด้านน้ีมาเป็น ท่ีปรึกษาเพ่ิอช่วยจดัการและพฒันา และวดัผลในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับกลุ่ม โรงแรม 
Grand hotels (owned hotels)  

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ บริหารจดัการการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยมีเกณฑใ์นการตรวจสอบท่ีเป็นมาตรฐาน
และไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล ในดงัน้ี : 

 การกระจายของก๊าซเรือนกระจก  
 การบริหารจดัการดา้นการอนุรักษ ์ 
 การอนุรักษแ์ละการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 การบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า  
 การบริหารจดัการและการอนุรักษร์ะบบนิเวศน์  
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 การบริหารจดัการปัญหาดา้นสงัคมและวฒันธรรม  
 การบริหารจดัการและการวางแผนการใชท่ี้ดิน  
 การควบคุมเสียงและการรักษาคุณภาพอากาศ  
 การบริหารจดัการน ้ าเสีย  
 การจดัเก็บวตัถุท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม  

ในการจดัการประเมินผลในเร่ืองสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ใชร้ะบบการวดัผลผ่าน ระบบคอมพิวเตอร์และ หลงัจาก
นั้นจะมีองคก์รอิสระเขา้มาตรวจทุกปีเพ่ือความโปร่งใสและความถูกตอ้ง โดยมีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราท่ีไดรั้บ
การรับรองและได้ปะกาศนียบัตรดา้นการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ
โรงแรม ดงัน้ี  

 ประกาศนียบัตร EarthCheck ‘SILVER BENCHMARKED 2014’  

 เซ็นทารา แกรนดแ์ละบางกอก คอนเวนชนั เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด์ 

 เซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว บางกอก 

 เซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท และ วลิล่า หวัหิน 

 เซ็นทารา แกรนด ์มิราจ บีช รีสอร์ท พทัยา 

 เซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย 

 เซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ทและวลิล่า กระบ่ี 

 เซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท ภูเก็ต 

 เซ็นทารา แกรนด ์ไอแลนด ์รีสอร์ท แอนด ์สปา มลัดีฟส์ 

ประกาศนียบัตร EarthCheck ‘2014 EARTHCHECK SILVER CERTIFICATION/ISO: 14001:2004’   

 เซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต 

 เซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภูเก็ต 

 เซ็นทารา ซีววิ รีสอร์ท เขาหลกั 

นอกจากน้ี โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ยงัไดด้ าเนินนโยบายดา้นการอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม
อ่ืนๆ อีกหลายโครงการ ดงัน้ี  
 

 ร่วมกบั WWF, FEED และส านักส่ิงแวดลอ้มกรุงเทพมหานคร จดักิจกรรม “ปิดไฟให้โลกพกั 

พร้อมกนัทัว่โลก” โดยรณรงคใ์ห้ประชาชนร่วมกนัปิดไฟดวงท่ีไม่จ าเป็นเป็นเวลา 1 ชัว่โมงพร้อม

กนั 
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 ร่วมกบักรุงเทพมหานคร และสมาคมจกัรยานเพ่ือสุขภาพไทย จดังาน Car Free Day 2014 เปิดเมือง

ป่ัน เพ่ือลดการใชพ้ลงังาน ลดมลภาวะและยงัช่วยส่งเสริมการ มีสุขภาพท่ีดีอีกดว้ย 

 จดัให้มีโครงการ Central Group Big Cleaning Day 2014 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้แก่พนกังานรวมถึง

ประชาชนในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยการรวมพลงัจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจกนัท าความสะอาด

ทั้งในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั 

 รณรงคง์ดใชโ้ฟม ลดการใชก้ระดาษ และใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติกในทุกโรงแรม 

 เซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว จดัโครงการป่ันจกัรยานในสวน “Go Green Go Bike!” 

เพื่อเชิญชวนให้พนักงานท่ีพกัอาศยัในบริเวณโรงแรม หันมาใชจ้กัรยานเป็นพาหนะแทนการขบั

รถยนตห์รือโดยสารรถสาธารณะมายงัท่ีท างานเพ่ือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลล่า หัวหิน ร่วมสนับสนุนงาน “บ๊ายบาย พลาสติก” 

โดยใชพ้ื้นท่ีบริเวณหนา้หาดของโรงแรมในการจดันิทรรศการกลางแจง้รณรงคล์ดการใชพ้ลาสติก 

และใหค้วามรู้เก่ียวกบัการรณรงคใ์หใ้ส่ใจส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งบริจาคเงินและน ้ าด่ืม “Avitez” ซ่ึงขวด

ท าจากพืชท่ีสามารถยอ่ยสลายไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น 

 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลล่า หัวหิน ร่วมกบัโครงการวิ่งพิทกัษห์ัวหิน กรีน รัน 

จัดวิ่งมาราธอนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพ่ือ

สนบัสนุนการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มในเขตเทศบาลเมืองหัวหินพฒันาระบบนิเวศป่าชายเลนเน้ือท่ี 18 

ไร่ของวดัเขาไกรลาศ และการท่องเท่ียวเชิงธรรมในโครงการพฒันาป่าชายเลนหวัหิน 

 เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต ร่วมในกิจกรรมปล่อยเต่าลงสู่ทะเลอนัดามนัในเดือนเมษายน 

และปลูกป่ากวา่ 200 กลา้ท่ีพิพิธภณัฑเ์หมืองแร่กะทู ้

 เขา้ร่วมโครงการ Fin Free Thailand ซ่ึงเป็นโครงการรณรงค์ยกเลิกการให้บริการเมนูหูฉลามใน

หอ้งอาหารทุกแห่งของโรงแรมเครือเซ็นทาราทั้งหมด 

ส าหรับการเสริมสร้างและปลูกจิตส านึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือ และพฒันาชุมชนใน
พ้ืนท่ีท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจนั้น บริษทัไดริ้เร่ิมและเขา้ร่วมกิจกรรม เพ่ือสงัคมต่างๆ มากมาย ยกตวัอยา่ง เช่น 

 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว บริจาคเส้ือผา้ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและส่ิงของ

เคร่ืองใชท่ี้มีประโยชน์อ่ืนๆ แก่มูลนิธิสวนแกว้ อ าเภอเมือง นนทบุรี 

 เซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต เขา้ร่วมกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติของเทศบาลต าบลกะรน และ

บริจาคชุดชั้นในแก่โครงการรับบริจาคชุดชั้นในเพ่ือการกุศลท่ีน ามอบแก่ผูต้อ้งขงัท่ีทัณฑสถาน

หญิง 

 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลล่า หัวหิน ร่วมพฒันาหมู่บา้นและวดัสมอโพรง ดว้ย

การปรับปรุงภูมิทศัน์ของหมู่บา้นและบริจาคถงัดบัเพลิงใหก้บัทางวดั 
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 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ทและวลิล่า หวัหิน บริจาครถจกัรยานให้กบัโรงเรียนในชนบท

ท่ีขาดแคลนในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และจงัหวดัเพชรบุรี มอบรถเขน็จ านวน 87 คนั แก่หน่วยงาน

โรงพยาบาลหวัหิน โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต ์

 และโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกลู รวมถึงจดัใหมี้งานบริจาคเลือดคร้ังใหญ่เน่ืองในวนัพอ่แห่งชาติ 

 ร่วมกบับริษทั กลุ่มเซ็นทรัล จ ากดัมอบเงินจ านวน 10 ลา้นบาท เพื่อสมทบทุน“โครงการก่อสร้าง

โรงพยาบาลศูนยป์ฏิบติัการต ารวจ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต”้ 

 จดัพิธีเวยีนเทียนและร่วมพฒันาศาสนสถานเน่ืองในวนัวสิาขบูชา ประจ าปี 2557 ถวายเป็นพระราช

กศุลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ณ วดัปทุมวนารามราชวรวหิาร 

 คณะผูบ้ริหารและพนักงานบริษทัในกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัฯ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช 

10.2 การพฒันาทรัพยากรบุคคล 

 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา มุ่งมัน่ให้ความส าคญัต่อการพฒันาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นแรงขบัเคล่ือน
ส าคญัท่ีจะช่วยเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กรและสังคมให้พฒันาไดอ้ย่างย ัง่ยืน ในปี พ.ศ. 2557 ท่ีผ่านมา โรงแรมและรี
สอร์ทในเครือเซ็นทาราจึงไดด้ าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดา้นการพฒันาบุคลากร ดงัต่อไปน้ี 

1. โครงการ 4 สร้าง: สร้างฝัน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างอนาคตกบัเซ็นทารา   
โครงการน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการเตรียมความพร้อมฝีมือแรงงานให้กบักลุ่มเยาวชน ผูข้าดแคลนโอกาส ซ่ึงด าเนิน
โครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 (โครงการน้ีมีท่ีมาจาก โครงการพฒันาอาชีพเยาวชน ท่ีริเร่ิมในปี พ.ศ. 2549) 
โครงการน้ีไดรั้บการสนับสนุน อย่างเป็นทางการจากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน และส านักงานคณะกรรมการการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยไดค้ดัเลือกนักเรียนมาจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ และ
โรงเรียนสอนนกัเรียนท่ีบกพร่องทางร่างกาย และฝึกอบรม เตรียมความพร้อมฝีมือแรงงานเป็นระยะเวลา 5 เดือน 
โดยเลือกฝึกเตรียมความ พร้อมใน 1 แผนก จากแผนกแม่บา้น แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม แผนกครัว แผนก
ท าความสะอาดและสุขอนามยัในครัว หรือแผนกจดัสวน โดยนักเรียนท่ีส าเร็จ  โครงการจะไดรั้บการวา่จา้งเป็น
พนกังานประจ า  
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารามีพนกังานประจ าท่ีส าเร็จ จากโครงการน้ี มีทั้งส้ิน 384 คน 
และในจ านวน 384 คนน้ี มีพนกังานท่ีมีความ บกพร่องทางร่างกายทั้งส้ิน 81 คน โครงการ 4 สร้างเร่ิมเป็นท่ีรู้จกั
มากข้ึนในระดบั สากล ซ่ึงเป็นผลมาจากการไดรั้บรางวลั โครงการฝึกอบรมและการศึกษาดีเด่นของ สมาคม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นอกจากน้ียงัได้รับรางวลั สถานประกอบการดีเด่นด้าน
การสนุบสนุนคนพิการ จากส านักงานการศึกษาพิเศษ  กระทรวงศึกษาธิการอีกดว้ย ในปีพ.ศ. 2557 ท่ีผ่านมา 
โรงแรมและ รีสอร์ทในเครือ เซ็นทารายงัไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัองคก์รสนบัสนุนเยาวชน ท่ีมี
ช่ือวา่ แพลน อินเตอร์เนชัน่แนล ซ่ึงมีส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ประเทศองักฤษ โดย แพลน อินเตอร์เนชัน่แนล จะให้
การสนบัสนุนทางทุนทรัพยบ์างส่วนใหก้บัเยาวชนผู ้ดอ้ยโอกาสท่ีมาเขา้ฝึกอบรมในโครงการน้ี  
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2. โครงการพฒันาบุคลากรส าหรับการเตรียมความพร้อมในสายงานบริหารจดัการ  
วตัถุประสงคข์องโครงการน้ีคือการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง และพฒันา เตรียมความพร้อมทุกคนสู่บทบาท
ทางในต าแหน่งทางด้านบริหารจัดการในอนาคต โครงการน้ีเป็นโครงการฝึกอบรมในความร่วมมือกับ
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ในประเทศไทย และวทิยาลยัการจดัการดา้นธุรกิจบริการแห่งเมืองเลง้ค ์ประเทศส วิต
เซอร์แลนด์ ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกจะไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมในระยะเวลา 1 ปี โดย ฝึกอบรมทางดา้นทฤษฎีการ
บริหารจัดการท่ีมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตยใ์นระยะเวลา 2.5 เดือน จากนั้นผูเ้ขา้โครงการจะไดไ้ปฝึกอบรม
ภาคปฏิบติัทางดา้นการจดัการท่ี โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เป็นเวลา 2.5 เดือน และในระยะเวลา 7 
เดือน สุดทา้ย เขา้รับการฝึกอบรมและการฝึกงานท่ีวิทยาลยัการจดัการดา้นธุรกิจบริการ แห่งเมืองเลง้ค ์ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ โครงการน้ีจดัข้ึนมาเป็นจ านวน 10 รุ่น นบั ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 ในปีพ.ศ. 2557 ท่ีผ่านมา เราไดท้ า
การคดัเลือกมาทั้งส้ิน 9 คน ส าหรับรุ่นท่ี 10 ซ่ึงทุกคนไดส้ าเร็จโครงการและไดก้ลบัไปปฏิบติังานในบทบาทใหม่ 
ท่ีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ปัจจุบนัเรามีพนกังานท่ี ผ่านการฝึกอบรมในโครงการ
น้ี ตั้งแต่รุ่นท่ี 1 ถึงรุ่นท่ี 10 และยงัคงท างานท่ีโรงแรม และ รีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทั้งส้ิน 35 คน 
 

3. การรับนักศึกษาต่างชาตเิข้ารับการฝึกงาน  
โดยในทุกปี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส านกังานใหญ่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
และใชเ้กณฑท่ี์สร้างข้ึน ในการประเมินคุณภาพดา้นการจดัการทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่โรงแรม
และรีสอร์ทในแต่ละแห่ง ด าเนินงานดา้นทรัพยากรบุคคลและการฝึกอบรม ท่ีเป็นไปตามนโยบายท่ีเป็นมาตรฐาน
อย่างต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 22556 ท่ีผ่านมา คะแนนการประเมินคุณภาพโดยเฉล่ียของโรงแรมและรีสอร์ทใน
เครือเซ็นทาราอยูใ่นระดบั ร้อยละ 82.45 ซ่ึงนบัวา่มีการพฒันาข้ึนจากปีก่อนหนา้น้ี ในปีพ.ศ. 2555 ท่ีไดค้ะแนนการ
ประเมินผลอยูท่ี่ระดบั ร้อยละ 78.98 
 

4. การบรรลุเป้าหมายช่ัวโมงการฝึกอบรม  
ในปีพ.ศ. 2557 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส านกังานใหญ่ไดก้ าหนดตวัช้ีวดัดา้นชัว่โมง การฝึกอบรมของพนกังาน โดยมี
เป้าหมายขั้นต ่าอยูท่ี่ 40 ชัว่โมงต่อคน โดยชัว่โมง การฝึกอบรมจะไดรั้บการบนัทึกลงไปในสมุดบนัทึกท่ีเรียกวา่ 3 
Ms Record: My Learning, My Career, My Future โดยพนกังานสารถบนัทึกชัว่โมงการฝึก อบรมจากการฝึกอบรม
ภายในท่ีจดัโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล จากหลกัสูตรฝึกอบรม  ท่ีท าร่วมกบับริษทัในกลุ่มเซ็นทรัล การฝึกอบรม
ภายนอก การฝึกอบรมดา้นความ ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม และการฝึกอบรมภายในแผนก ในปีพ.ศ. 2557 ท่ีผ่าน
มา โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราไดบ้รรลุจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรม เป็นจ านวน ทั้งส้ิน 49 ชัว่โมงโดย
เฉล่ียต่อคน จากเป้าหมาย 40 ชัว่โมงต่อคน 

5. โครงการด้านทรัพยากรบุคคลในความร่วมมอืกบับริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล  
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ในท าโครงการประสานความร่วมมือกบับริษทั ในกลุ่มเซ็นทรัล เพ่ือการ
พฒันาทรัพยากรบุคคล เพื่อวตัถุประสงคใ์นการท าใหบ้ริษทั ทั้ง 8 บริษทัในกลุ่มเซ็นทรัลเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย
มากข้ึนและสร้างภาพลกัษณ์ ท่ีเขม้แข็งในกลุ่มสาธารณชน นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างความตระหนักเก่ียวกบั 
โอกาสในการเติบโตในอาชีพส าหรับบุคลากรท่ีเป่ียมไปด้วยศักยภาพภายในองค์กร  นอกจากน้ี ยงัมีการจัด
หลกัสูตรการฝึกอบรมในความร่วมมือกบับริษทัในกลุ่มเซ็นทรัล อาทิเช่น หลกัสูตรการบริหารจดัการเวลาและ
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ล าดบัความส าคญัของงาน หลกัสูตร การมอบหมายงาน หลกัสูตรทกัษะการเป็นหวัหนา้งาน หลกัสูตรการน าเสนอ 
เป็นตน้ 
 

6. การประเมนิคุณภาพด้านการจดัการทรัพยากรบุคคลและการฝึกอบรม  
ระบบการประเมินคุณภาพน้ีเป็นการเสริมสร้างความมัน่ใจว่า ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของโรงแรมและรีสอร์ทใน
เครือเซ็นทาราปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัและนโยบาย เก่ียวกบังานทรัพยากรบุคคลและงานฝึกอบรม ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลของโรงแรม  และรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราแต่ละแห่งตอ้งได้รับการประเมินคุณภาพตาม
หลกัเกณฑ ์ท่ีก าหนด ผลการประเมินคุณภาพในปีพ.ศ. 2557 คือคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 88.81 ซึงเป็นคะแนนเฉล่ียท่ี
สูงข้ึนกวา่ปีพ.ศ. 2556 ซ่ึงไดค้ะแนน ร้อยละ 82.45 
 

7. โครงการการจดัฝึกอบรมในระดบัภูมภิาค  
โครงการน้ีจดัข้ึนเพ่ือสร้างเครือข่ายผูฝึ้กอบรมในโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ เซ็นทารา ในแต่ละปี ฝ่ายฝึกอบรม 
ส านกังานใหญ่ เดินทางไปจดัหลกัสูตรการ ฝึกอบรมใหก้บัโรงแรมและ รีสอร์ทต่างๆ ในทุกภูมิภาค เพ่ือฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมายท่ี อยู่ในระดบัหัวหนา้งาน ผูจ้ดัการ และหัวหนา้แผนก ในปีพ.ศ. 2557 ท่ีผ่านมา ไดเ้น้น ไปใน
หลกัสูตรทางดา้นการพฒันาภาวะผูน้ า ไดแ้ก่ หลกัสูตรการพฒันาทกัษะการเป็น หัวหนา้งาน หลกัสูตรพฒันาการ
เป็นผูฝึ้กอบรม หลกัสูตรพฒันาทกัษะการน าเสนอ 
 

8. โครงการการสืบทอดต าแหน่ง   
วตัถุประสงคข์องโครงการน้ีคือการคดัเลือกพนกังานท่ีมีศกัยภาพท่ีจะสามารถเติบโต ในสายอาชีพ โดยก าหนดให้
พนกังานท่ีเขา้โครงการเขา้รับการฝึกอบรม ในระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี ใน 4 มิติ ไดแ้ก่ ทกัษะทัว่ไป ทกัษะเฉพาะงาน 
ทกัษะการเป็นผูน้ า และ ทกัษะการบริหารโครงการ ผูเ้ขา้โครงการจะไดรั้บการประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชา โดยตรง 
หวัหนา้แผนก และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในปีพ.ศ. 2557 ท่ีผา่นมา มีจ านวน พนกังานท่ีเขา้โครงการน้ีคิดเป็นร้อยละ 
8.2 จากเป้าหมายร้อยละ 6 หรือเป็นจ านวน สุทธิทั้งส้ิน 454 คน จากพนกังานท่ีมีคุณสมบติั 
 

9. การลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั วทิยาลยัและสถาบันการศึกษา  
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราไดส้ร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา กบัมหาวิทยาลยั วิทยาลยัและ
สถาบนัทางการศึกษา ปัจจุบนัมีทั้งส้ิน 55 แห่ง เพื่อวตัถุประสงคใ์นการขยายฐานแรงงานท่ีมีศกัยภาพ ท่ีเราสามารถ
คดัเลือกได ้จากกลุ่มบณัฑิตในเครือข่ายน้ี ในปีพ.ศ.2557 ท่ีผา่นมา โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ เซ็นทาราไดล้งนาม
บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยักรุงเทพ และ สถาบนัธุรกิจลีด ซ่ึงเป็นตวัแทนอยา่งของมหาวิทยาลยั
คอร์เนล ท่ีตั้งอยูใ่นประเทศ สหรัฐอเมริกา 

10.3 กลุ่มธุรกจิอาหาร 

ในปี 2557 บริษทั มีนโยบายท่ีเนน้ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมและพฒันาดา้นสังคมในประเทศ โดยไดรั้บการ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของกลุ่มเซ็นทรัล ในการด าเนินการโครงการ”ครัวอนามยั”โครงการครัวอนามยัถือเป็น

ส่วนส าคญัของโครงการหลกั“โครงการเซ็นทรัลพฒันาการศึกษา”โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัท่ีจะให้เยาวชนในโรงเรียนท่ีขาด
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แคลนมีสุขภาพอนามยัท่ีดีและเติบโตอยา่งมีคุณภาพ โดยท่ีทางบริษทั ด าเนินการสนบัสนุนอุปกรณ์การท าครัวและปรุง

อาหารให้โรงเรียนท่ีขาดแคลน ส่งเสริมให้โรงเรียนตระหนกัถึงสุขอนามยัท่ีดีแก่เด็กนกัเรียน และส่งเสริมให้นักเรียน ครู 

อาจารย ์และเจา้หนา้ท่ี มีความรู้ดา้น Food Safety ในการท าครัวและ ปรุงอาหารท่ีถูกหลกัสุขอนามยัมีโภชนาการท่ีดี โดยใน

ปี 2557 น้ีทางบริษทัไดด้ าเนินการต่อเน่ือง ใน 4 โรงเรียน คือ 

1. โรงเรียนบา้นขาม (ขามเขตวทิยาคาร) อ.สวา่งแดนดิน จ.สกลนคร วนัท่ี เดือน มิ.ย. 2557 

2. โรงเรียนมหิดล อ.สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา เดือน มิ.ย. 2557 

3. โรงเรียนบา้นสะป า (มงคลวทิยา) อ.เมือง จ.ภูเก็ต เดือน พ.ย. 2557 และ 

4. ศูนยก์ารเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทรัพยท์รายทอง ต.โคกมะม่วง อ.ปะค า จ.บุรีรัมย ์เดือน ธ.ค. 

ในส่วนของแบรนด์ต่างๆของ ซีอาร์จี อาทิเช่น แบรนด์ มิสเตอร์ โดนทั ไดจ้ดัโครงการ “สนามเด็กเล่นของหนู” 
ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 โดยร่วมมือกบัโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจงัหวดัต่างๆ ด าเนินกิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่น จดัหา
เคร่ืองเล่นท่ีพฒันาทกัษะการเรียน รู้ใหก้บันอ้งๆในระดบัปฐมวยัท่ีอยูใ่นโรงเรียนถ่ินทุรกนัดารเพ่ือสร้างความสุขให้กบัเด็ก 
นกัเรียนในโรงเรียนท่ีห่างไกลและขาดแคลนงบประมาณในจงัหวดัต่างๆ ซ่ึงในปีน้ีเรา ท าการส่งมอบสนามเด็กเล่นให้กบั 
รร. ต ารวจตระเวนชายแดนบา้นถ ้าหิน จ.ราชบุรี ส่วน แบรนด์ อานต้ี แอนส์ ในปีน้ีไดจ้ดัโครงการ “ให้ 1 ได ้100” อร่อยกบั
เพรทเซล 1 ช้ิน ได ้ร่วมบริจาค 1 บาท เพ่ือสมทบทุนสร้างอาคารเรียน โรงเรียน ตชด.ทุติยะโพธ์ิอนุสรณ์ ในกองทุนพฒันา
เด็กและเยาวชน ในถ่ินทุรกนัดารในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกมุารี นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมครบรอบ 15 ปี 
อานต้ี แอนส์ ซ่ึงไดร่้วมแบรนดในเครือ อาทิ มิสเตอร์ โดนทั, เค เอฟ ซี, เปปเปอร์ ลนัช,์ เดอะ เทอเรส ร่วมคืนความสุขใหก้บั 
มูลนิธิสถานสงเคราะห์เด็กต่างๆ จ านวนทั้งส้ิน 15 บา้น ในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน แบรนดอ่ื์นๆ ก็มีการจดัอาหารเพ่ือ
เล้ียงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กต่างๆ ในระหวา่งปี  

นอกจากน้ีในส่วนของบริษทัก็มีการรณรงคใ์ห้พนกังานร่วมบริจาคโลหิตให้กบั สภากาชาดไทย โดยมีการร่วม
บริจาคทุกเดือน นอกจากนั้นยงัมีกิจกรรมสนบัสนุนทางสังคม ต่างๆ ผ่านทางแบรนด์ในกลุ่มและในนามของบริษทั ซีอาร์จี 
เอง ทั้งน้ีการจดักิจกรรมช่วย เหลือสงัคมดงักล่าว บริษทั ไดรั้บการสนบัสนุนท่ีดีจากพนกังานและคู่คา้ทางธุรกิจต่างๆ 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงระดับบริหาร 
และมีการก าหนดขอบข่ายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละรายไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อป้องกันความ
เสียหายจากการน าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอ านาจ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลและสอบทานความมีประสิทธิภาพ ความเพียงพอและความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่
เป็นสาระส าคัญแล้ว จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงและแก้ไขโดยเร็ว  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการของ
บริษัทได้จัดท าแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมี
ความเพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินของบริษัท อันเกิดจากการที่ผู้บริหารน าไปใช้โดยมิ
ชอบหรือโดยปราศจากอ านาจ และที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน 

นอกจากนี้ ในส่วนของการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ศึกษาและประเมิน
ประสิทธิภาพแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ
ต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินการปฏิบัติงาน 
การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเส่ียง และจัดให้มีกลไกการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท
อยู่เสมอ  จัดให้มีการก าหนดล าดับขั้นของอ านาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน ก าหนดระเบียบการ
ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีส านักตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงาน
ธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เปน็ไปตามที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานนั้นๆ  ทั้งนี้ คณะกรรมการดูแลให้ส านักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและ
ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน แล้ว
จึงมีมติแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่เตรียม
และจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น 
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และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงใน
คณะกรรมการตรวจสอบ และชอบที่จะเสนอผู้ช่วยได้ ในกรณีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้อ านวยการส านักงาน
ตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส านักงานตรวจสอบภายในมีจ านวนพนักงานทั้งสิ้น 14 คน 

ประวัติและคุณสมบัติของผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน มีดังนี้ 

 
ชื่อ – นามสกุล นายพิพิธ  เยี่ยงยุกดิ์สากล 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 
อาย ุ  50 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติ  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร 
  ทนายความ สภาทนายความ 
  Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT 17) จากสมาคมผู้

ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
ประสบการณ์  ปี 2532 – 2545 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ส านักงานสอบบัญชีและทนายความมิตร

ประชา/ สอบบัญชี, ที่ปรึกษากฎหมาย 
 
 



 ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี 

 

ส่วนท่ี 3.2 (12) หนา้ท่ี 1 

12. รายการระหว่างกนั 
 
12.1 สรุปรายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อย กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการท ารายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงมีลกัษณะรายการเป็นปกติและเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป และมีการอนุมติัการท า
รายการระหวา่งกนัตามอ านาจด าเนินการของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามแนบ 
 
12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

บริษทัในฐานะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2533 ไดต้ระหนกัดีถึงความ
จ าเป็นในการเปิดเผยขอ้มูลและการด าเนินการอยา่งโปร่งใสในการท ารายการระหวา่งกนัมาโดยตลอด ทั้งน้ี คณะกรรมการ
บริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบไดก้ ากบัดูแลให้มีการท ารายการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง มีการก าหนดนโยบายการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัท่ีชดัเจน มีการพิจารณาราคาและเง่ือนไขให้เป็นไปตามปกติ
ธุรกิจ มีการสรุปรายการท่ีเก่ียวโยงกนัให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ การขออนุมติัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และมีการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

ส าหรับรายการระหวา่งกนัท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต บริษทัไดก้ าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั
เป็นผูพ้ิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดงักล่าว ซ่ึงรายการระหว่างกนัในอนาคตข้ึนอยูก่บัเหตุผลและความจ าเป็นของ
บริษทั การรับและจ่ายค่าตอบแทนระหวา่งกนัจะตอ้งเป็นไปตามราคาตลาด ยติุธรรม และโปร่งใส 
 
12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั 

บริษทัมีนโยบายในการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เฉพาะในส่วนท่ีเป็นการ
ประกอบธุรกิจตามปกติของบริษทั โดยใหมี้การก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติ และเป็น
ราคาซ่ึงไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2546 ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2546 ท่ีประชุมไดก้ าหนด
นโยบายและมาตรการอนุมติัรายการระหวา่งกนั โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนการอนุมติัตามปกติ แต่กรรมการหรือผูบ้ริหาร
จะตอ้งไม่ท าการอนุมติัรายการท่ีบริษทักระท ากบัตนเองหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตนเอง หากมีรายการดงักล่าวเกิดข้ึน
จะตอ้งเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือท าการพิจารณา และจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัท ารายการ
นั้นๆ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั 
ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ทั้งน้ี หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษทัเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย 
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดในอนาคต บริษทัจะไดใ้หค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบั
ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระ หรือผูส้อบบัญชีของบริษทั เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับรายการ
ระหวา่งกนัดงักล่าว เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 
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ในการเปิดเผยรายการระหว่างกันนั้ น บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีเร่ืองการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

มูลค่ารายการ

ลกัษณะรายการ ปี 2557 เหตุผลและความจ าเป็น

(ล้านบาท)

1 กองทุนรวมธุรกจิไทย 4

ความสัมพันธ์ เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2548 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ  ากดั 15.75 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2547 ได้พิจารณาแล้ว

1. มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ (“CGCW”) ได้ท  าสญัญาเช่าช่วงท่ีดินและอาคารในส่วนของโรงแรมจาก มีความเห็นว่า การตกลงเขา้ท ารายการน้ีมีความสมเหตุ

2. กองทุนรวมธุรกจิไทย 4 ม ีบมจ. เซ็นทรัลพัฒนาและบริษัทย่อย กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 เพ่ือพฒันาและใช้ประกอบการด าเนินธุรกิจ ผลเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษทั และได้ตกลงท า

เป็นผู้ถือหุ้นลงทุนในสัดส่วน 50% ของหน่วยลงทุนทั้งหมด เก่ียวกบัโรงแรมหรือธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดย CGCW ตอ้งจ่ายค่าเช่า รายการในราคาท่ียติุธรรมแล้ว

(หรือ 100% ของหน่วยลงทุนประเภท ค [Owner Type] ) ล่วงหนา้และค่าเช่ารายปีใหแ้ก่กองทุนตลอดอายขุองสญัญาซ่ึงส้ินสุด

โดยกลุ่มจิราธิวัฒน์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2575 เป็นจ านวนเงินประมาณ 1,188.75 ล้านบาท

บจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพ้ืนท่ีในศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์ 21.40

จาก บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ (เดิมช่ือ บจ.เวิลด์ เทรดพลาซ่า) 

เพ่ือขายอาหารและเคร่ืองด่ืม

โดยคิดเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ และคิดค่าบริการต่อตารางเมตรต่อเดือน

ในส่วนของค่าเช่าได้จ่ายใหก้องทุนรวมธุรกิจไทย 4 ในอตัราค่าเช่าท่ีชดัเจน

2 บจ. บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล

ความสัมพันธ์ บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จ ากดั (“CSH”) ได้ท  าสญัญาใหเ้ช่า 37.23 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ และใหบ้ริการกบับริษทัสรรพสินคา้เซ็นทรัล(สาขาหาดใหญ่)   มีก าหนดเวลา อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายติุธรรม เหมาะสมกบั

2.   มกีรรมการร่วมกนั 30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 พฤษภาคม  2567 โดยบริษทั สรรพสินคา้ เซ็นทรัล จ ากดั ท าเลท่ีตั้งและส่ิงอ านวยความสะดวกโดยมี

ได้ตกลงเช่าส่วนหน่ึงของอาคารของ CSH เพ่ือใช้ประกอบกิจการศนูยก์ารคา้ สญัญาเช่าท่ีมีก าหนดระยะเวลาและอตัราค่าเช่าท่ีชดัเจน

 และ CSH ได้รับค่าเช่าและ ค่าบริการรับล่วงหนา้

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย ซ้ือสินคา้จาก 0.89 เห็นว่า ผูข้ายจ าหน่ายสินคา้คุณภาพดี

บจ.สรรพสินคา้เซ็นทรัล เพ่ือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ราคาท่ีตกลงซ้ือขายกนัเป็นราคาตลาด

รายการท่ีเกิดข้ึนมีความสมเหตุสมผล

บริษทัยอ่ยคือ บจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพ้ืนท่ีในศนูยก์ารคา้จาก 24.19 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

บจ.สรรพสินคา้เซ็นทรัล เพ่ือขายอาหาร และ เคร่ืองด่ืม อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายติุธรรม เหมาะสมกบั

ท าเลท่ีตั้งและส่ิงอ านวยความสะดวกโดยมี

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ใหบ้ริการเช่าร้านคา้ อาหารและเคร่ืองด่ืม 1.56 สญัญาเช่าท่ีมีก าหนดระยะเวลาและอตัราค่าเช่าท่ีชดัเจน

ใหก้บั บจ.สรรพสินคา้เซ็นทรัล โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด

3 บจ. เตียง จิราธิวัฒน์

ความสัมพันธ์ บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ปเช่าพ้ีนท่ีในอาคารเซ็นทรัลสีลม 21.28 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ จาก บจ.เตียง จิราธิวฒัน์ เพ่ือใช้เป็นท่ีท าการส านกังานใหญ่ โดยคิด อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายติุธรรม เหมาะสมกบั

2.   มกีรรมการร่วมกนั อตัราค่าเช่าและค่าบริการต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยมีสญัญาเช่า ท าเลท่ีตั้งและส่ิงอ านวยความสะดวกโดยมี

ท่ีก าหนดระยะเวลาและอตัราค่าเช่าท่ีชดัเจน สญัญาเช่าท่ีมีก าหนดระยะเวลาและอตัราค่าเช่าท่ีชดัเจน

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า และบริษทัยอ่ยซ้ือสินคา้จาก บจ. เตียง จิราธิวฒัน์ 0.56

เพ่ือใหบ้ริการแก่ลูกคา้โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ใหบ้ริการเช่าร้านคา้ อาหารและเคร่ืองด่ืม 0.82 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

ใหก้บั บจ. เตียง จิราธิวฒัน์ โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด อตัราค่าบริการเป็นอตัราเดียวกนักบัอตัราท่ีใหก้บัลูกคา้ภายนอก 

รายการท่ีเกิดข้ึนมีความสมเหตุสมผล

4 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 

ความสัมพันธ์ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและ บจ. โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ 59.92 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ เช่าพ้ืนท่ีอาคารส านกังาน อาคารส าหรับการประชุมและจดันิทรรศการ อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายติุธรรม เหมาะสมกบั

2.   มกีรรมการร่วมกนั และอาคารท่ีจอดรถจาก บมจ.เซ็นทรัลพฒันาเพ่ือใช้ในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ ท าเลท่ีตั้งและส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นอตัราเดียวกบัท่ี

ผูใ้หเ้ช่าคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป

โรงแรม และบจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพ้ืนท่ีศนูยก์ารคา้เพ่ือใช้ใน 260.55

 การขายอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยคิดอตัราค่าเช่าและค่าบริการ

ต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือตามอตัราร้อยละของยอดขาย โดยมี

สญัญาเช่าท่ีก าหนดระยะเวลาและอตัราค่าเช่าท่ีชดัเจน

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ใหบ้ริการเช่าร้านคา้ อาหารและเคร่ืองด่ืม 2.00 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

ใหก้บั บมจ. เซ็นทรัลพฒันา โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด อตัราค่าบริการเป็นอตัราเดียวกนักบัอตัราท่ีใหก้บัลูกคา้ภายนอก 

รายการท่ีเกิดข้ึนมีความสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั
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มูลค่ารายการ

ลกัษณะรายการ ปี 2557 เหตุผลและความจ าเป็น

(ล้านบาท)

5 บจ. เซ็นทรัลเทรดดิง้

ความสัมพันธ์ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย ซ้ือสินคา้ประเภทอุปกรณ์ 1.29 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ เคร่ืองไฟฟ้าท่ีใช้ในร้านเช่น เคร่ืองบนัทึกเงินสด, เคร่ืองคิดเลขไฟฟ้า, ผูข้ายจ าหน่ายสินคา้คุณภาพดี ราคาท่ีตกลงกนัเป็น

2.   มกีรรมการร่วมกนั อะไหล่และอุปกรณ์ฯลฯ จาก บจ.เซ็นทรัลเทรดด้ิง ราคายติุธรรมและการสัง่ซ้ือ เป็นไปตามระเบียบปฏิบติั

โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด ของการจดัซ้ือจดัจ้าง รายการท่ีเกิดข้ึนมีความสมเหตุสมผล

และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั

บจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (บริษทัยอ่ย) เช่าพ้ืนท่ี จาก บจ.เซ็นทรัลเทรดด้ิง 10.04 อตัราค่าเช่าเป็นราคายติุธรรม  เหมาะสมกบัท าเลท่ีตั้ง

เพ่ือขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงคิดอตัราค่าเช่าเหมาจ่ายต่อเดือน เป็นอตัราเดียวกบัท่ีผูใ้หเ้ช่าคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป

 โดยมีสญัญาเช่าท่ีก าหนดระยะเวลาและอตัราค่าเช่าท่ีชดัเจน

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ใหบ้ริการเช่าร้านคา้ อาหารและเคร่ืองด่ืม 0.73 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

ใหก้บั บจ. เซ็นทรัลเทรดด้ิง โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด อตัราค่าบริการเป็นอตัราเดียวกนักบัอตัราท่ีใหก้บัลูกคา้ภายนอก 

รายการท่ีเกิดข้ึนมีความสมเหตุสมผล

6 บจ. เพาเวอร์บาย

ความสัมพันธ์ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย ซ้ือสินคา้ประเภท 1.16 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ อุปกรณ์ เช่น ล าโพง, กล้องถ่ายรูป, เคร่ืองเล่น DVD ผูข้ายจ าหน่ายสินคา้คุณภาพดี ราคาท่ีตกลงกนัเป็น

2.   มกีรรมการร่วมกนั จาก บจ.เพาเวอร์บาย โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด ราคายติุธรรมและการสัง่ซ้ือ เป็นไปตามระเบียบปฏิบติั

ของการจดัซ้ือจดัจ้าง รายการท่ีเกิดข้ึนมีความสมเหตุสมผล

และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั

7 บจ. ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์

ความสัมพันธ์ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย ซ้ือสินคา้ประเภทอุปกรณ์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ ไฟฟ้า, เคร่ืองใช้ส านกังานฯลฯ,บริการปรึกษาทางด้านกฎหมายบริการ ผูข้ายจ าหน่ายสินคา้คุณภาพดี ราคาท่ีตกลงกนัเป็น

2.   มกีรรมการร่วมกนั ขอ้มูลทางธุรกิจและค าแนะน าต่างๆ และ เช่าพ้ืนท่ีในศนูยก์ารคา้ ราคายติุธรรมและการสัง่ซ้ือ เป็นไปตามระเบียบปฏิบติั

 จาก บจ.หา้งเซ็นทรัล ดีพาทเมนทส์โตร์ ของการจดัซ้ือจดัจ้าง รายการท่ีเกิดข้ึนมีความสมเหตุสมผล

   -   บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 15.87 และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั

   -   บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 6.88

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ใหบ้ริการ หอ้งจดัเล้ียงและบริการ 0.72

ใหก้บั บจ. หา้งเซ็นทรัล ดีพาทเมนทส์โตร์ โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด

8 บจ. ออฟฟิซ คลบั (ไทย)

ความสัมพันธ์ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย   ซ้ือสินคา้ประเภท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ อุปกรณ์เคร่ืองเขียนและเคร่ืองใช้ส านกังาน จาก บจ. ออฟฟิซ ผูข้ายจ าหน่ายสินคา้คุณภาพดี ราคาท่ีตกลงกนัเป็น

2.   มกีรรมการร่วมกนั คลบั(ไทย) โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด ราคายติุธรรมและการสัง่ซ้ือ เป็นไปตามระเบียบปฏิบติั

   -   บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 0.27 ของการจดัซ้ือจดัจ้าง รายการท่ีเกิดข้ึนมีความสมเหตุสมผล

   -   บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 3.57 และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั

9 บมจ.โพสต์ พับลชิซ่ิง 

ความสัมพันธ์ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย ซ้ือบริการการโฆษณา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ ทางส่ือส่ิงพิมพแ์ละซ้ือหนงัสือพิมพจ์าก บมจ.โพสต์ พบัลิชซ่ิง ผูข้ายจ าหน่ายสินคา้คุณภาพดี ราคาท่ีตกลงกนัเป็น

2.   มกีรรมการร่วมกนั เพ่ือใหบ้ริการแก่ลูกคา้โรงแรมและร้านอาหาร โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด ราคายติุธรรมและการสัง่ซ้ือ เป็นไปตามระเบียบปฏิบติั

   -   บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 6.08 ของการจดัซ้ือจดัจ้าง รายการท่ีเกิดข้ึนมีความสมเหตุสมผล

   -   บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 7.60 และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ขายหอ้งพกั และ อาหารและเคร่ืองด่ืม 1.09 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

ใหก้บั บมจ.โพสต์ พบัลิชซ่ิง โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด อตัราค่าบริการเป็นอตัราเดียวกนักบัอตัราท่ีใหก้บัลูกคา้ภายนอก 

รายการท่ีเกิดข้ึนมีความสมเหตุสมผล

10 บจ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล

ความสัมพันธ์ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา และบริษทัยอ่ย ซ้ือสินคา้จาก บจ.เซ็นทรัล 5.34 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ ฟู้ ด รีเทล เพ่ือใหบ้ริการแก่ลูกคา้โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเป็นราคาตลาดทัว่ไป และยติุธรรม

2.   มกีรรมการร่วมกนั อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายติุธรรม เหมาะสม

บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพ้ีนท่ีในท็อปส์ ซูเปอร์มาเก็ต 2.14 กบัท าเลท่ีตั้งและส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นอตัราเดียว

จาก บจ.เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล เพ่ือขายอาหาร และ เคร่ืองด่ืม โดยคิดค่าเช่า กบัท่ีผูใ้หเ้ช่าคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป

และบริการ ตามอตัราร้อยละของยอดขาย โดยมีสญัญาเช่าท่ีก าหนดระยะ

เวลาและอตัราค่าเช่าท่ีชดัเจน

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา และบริษทัยอ่ย ขายหอ้งพกั 0.63 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

ใหเ้ช่าและอ านวยความสะดวกในการจดัประชุม จดัเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม อตัราค่าบริการเป็นอตัราเดียวกนักบัอตัราท่ีใหก้บัลูกคา้ภายนอก 

 ใหก้บั บจ.เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด รายการท่ีเกิดข้ึนมีความสมเหตุสมผล

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั



 ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี 

 

ส่วนท่ี 3.2 (12) หนา้ท่ี 4 

 

มูลค่ารายการ

ลกัษณะรายการ ปี 2557 เหตุผลและความจ าเป็น

(ล้านบาท)

11 บจ.เซ็นทรัลเรียลตี ้เซอร์วิส

ความสัมพันธ์ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา และบริษทัยอ่ย ใช้บริการสาธารณูปโภคจาก 0.41 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ บจ.เซ็นทรัลเรียลต้ี เซอร์วิส โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด ราคาท่ีตกลงค่าบริการเป็นราคาตลาดทัว่ไป และยติุธรรม

2.   มกีรรมการร่วมกนั อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายติุธรรม เหมาะสมกบั

บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพ้ีนท่ีในศนูยก์ารคา้จาก บจ.เซ็นทรัล 1.26 ท าเลท่ีตั้งและส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นอตัราเดียวกบัท่ี

เรียลต้ี เซอร์วิส เพ่ือขายอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยคิดอตัราค่าเช่า ผูใ้หเ้ช่าคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป

และค่าบริการ ต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือตามอตัราร้อยละของ

ยอดขาย โดยมีสญัญาเช่าท่ีก าหนดระยะเวลาและอตัราค่าเช่าท่ีชดัเจน

12 บจ. เซ็นทรัลเวิลด์ 

ความสัมพันธ์ บจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพ้ีนท่ีในศนูยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์ 29.99 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์  จาก บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ (เดิมช่ือ บจ. เวิลด์ เทรดพลาซ่า) เพ่ือขาย อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายติุธรรม เหมาะสม

2.   มกีรรมการร่วมกนั อาหารและเคร่ืองด่ืม โดยคิดเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ และคิดอตัรา กบัท าเลท่ีตั้งและส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นอตัราเดียว

ค่าเช่า และค่าบริการต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยมีสญัญาเช่าท่ี กบัท่ีผูใ้หเ้ช่าคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

ก าหนดระยะเวลา และอตัราค่าเช่าท่ีชดัเจน

13 บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี ้ 

ความสัมพันธ์ บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพ้ีนท่ีในอาคารเซ็นทรัลบางนา 21.64 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ จาก บจ.บางนา เซ็นทรัลพร็อพเพอต้ี เพ่ือขายอาหาร และเคร่ืองด่ืม อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายติุธรรม 

2.   มกีรรมการร่วมกนั โดยคิดเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ และคิดอตัราค่าเช่าและค่าบริการ เหมาะสมกบัท าเลท่ีตั้งและส่ิงอ านวยความสะดวกเป็น

ต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยมีสญัญาเช่าท่ีก าหนดระยะเวลา และ อตัราเดียวกบัท่ีผูใ้หเ้ช่าคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

อตัราค่าเช่าท่ีชดัเจน

14 บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

ความสัมพันธ์ บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพ้ืนท่ีในศนูยก์ารคา้โรบินสนั 70.30 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ จาก บมจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั และบริษทัยอ่ย เพ่ือขายอาหาร อตัราค่าเช่าเป็นราคายติุธรรม  เหมาะสมกบัท าเล

2.   มกีรรมการร่วมกนั และเคร่ืองด่ืม ท่ีตั้งเป็นอตัราเดียวกบัท่ีผูใ้หเ้ช่าคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป

15 บจ.รอยัลปอร์ซเลน

ความสัมพันธ์  บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย ซ้ือสินคา้ 0.35 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์  จาก บจ.รอยลัปอร์ซเลน โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด ผูข้ายจ าหน่ายสินคา้คุณภาพดี ราคาท่ีตกลงกนัเป็น

2.   มกีรรมการร่วมกนั ราคายติุธรรมและการสัง่ซ้ือ เป็นไปตามระเบียบปฏิบติั

ของการจดัซ้ือจดัจ้าง

16 บจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน  

ความสัมพันธ์ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ใหบ้ริการหอ้งพกั หอ้งจดัเล้ียง 0.56 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ ใหก้บั บจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด อตัราค่าบริการเป็นราคายติุธรรม เช่นเดียวกบัผูใ้หบ้ริการ

2.   มกีรรมการร่วมกนั คิดกบัลูกคา้ทัว่ไป

17 บมจ. บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์

ความสัมพันธ์ บจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพ้ืนท่ีในศนูยก์ารคา้บ๊ิกซี จาก 495.68 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มกีรรมการร่วมกนั บมจ.บ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์และบริษทัยอ่ย เพ่ือวางขายอาหาร อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายติุธรรม เหมาะสมกบั

และเคร่ืองด่ืม  ท  าเลท่ีตั้งและส่ิงอ านวยความสะดวกโดยมี

สญัญาเช่าท่ีมีก าหนดระยะเวลาและอตัราค่าเช่าท่ีชดัเจน

18 บจ.บีทูเอส

ความสัมพันธ์ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย ซ้ือสินคา้เก่ียวกบั 0.07 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มกีรรมการร่วมกนั เคร่ืองเขียน จาก บจ.บีทูเอส โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด ผูข้ายจ าหน่ายสินคา้คุณภาพดี ราคาท่ีตกลงกนัเป็นราคา

ยติุธรรมและการสัง่ซ้ือเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของ

ของการจดัซ้ือจดัจ้าง รายการท่ีเกิดข้ึนมีความสมเหตุสมผล

และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั

19 บจ. เซ็นทรัลแอมบาสซีโฮเต็ล 

ความสัมพันธ์ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย ใหบ้ริหารหอ้งพกั - จดัเล้ียง แก่ 0.36 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ บจ. เซ็นทรัลแอมบาสซีโฮเต็ล โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด อตัราค่าบริการเป็นราคายติุธรรม เช่นเดียวกบัผูใ้หบ้ริการ

2.   มกีรรมการร่วมกนั คิดกบัลูกคา้ทัว่ไป

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั



 ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตราสารหน้ี 

 

ส่วนท่ี 3.2 (12) หนา้ท่ี 5 

 
 
 

มูลค่ารายการ

ลกัษณะรายการ ปี 2557 เหตุผลและความจ าเป็น

(ล้านบาท)

20 บจ.ซี อาร์จี แมนูแฟตเจอร่ิง

ความสัมพันธ์  บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย ซ้ือสินคา้ 0.41 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์  จาก บจ.ซี อาร์จี แมนูแฟตเจอร่ิง โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด ผูข้ายจ าหน่ายสินคา้คุณภาพดี ราคาท่ีตกลงกนัเป็นราคา

2.   มกีรรมการร่วมกนั ยติุธรรมและการสัง่ซ้ือเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของ

การจดัซ้ือจดัจ้าง

21 บจ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ

ความสัมพันธ์  บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย ซ้ือสินคา้ 2.89 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์  จาก บจ.ซีอาร์ซี ไทวสัดุ  โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด ผูข้ายจ าหน่ายสินคา้คุณภาพดี ราคาท่ีตกลงกนัเป็นราคา

2.   มกีรรมการร่วมกนั ยติุธรรมและการสัง่ซ้ือเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของ

การจดัซ้ือจดัจ้าง

22 บจ.ซีพีเอน็ พัทยา บีช

ความสัมพันธ์ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย 14.96 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ เช่าพ้ืนท่ี Consignment จาก บจ.ซีพีเอน็ พทัยา บีช เพ่ือใช้ในการขาย อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายติุธรรม เหมาะสมกบั

2.   มกีรรมการร่วมกนั  อาหารและเคร่ืองด่ืม โดยคิดอตัราค่าเช่าและค่าบริการ ท าเลท่ีตั้งและส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นอตัราเดียวกบัท่ี

ต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือตามอตัราร้อยละของยอดขาย โดยมี ผูใ้หเ้ช่าคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป

สญัญาเช่าท่ีก าหนดระยะเวลาและอตัราค่าเช่าท่ีชดัเจน

23 บจ.เซ็นทรัล ไลฟ์ โปรคเกอร์

ความสัมพันธ์  บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย 2.55 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ ซ้ือประกนัภยักลุ่มใหก้บัพนกังาน จาก บจ.เซ็นทรัล ไลฟ์ โปรคเกอร์ อตัราค่าเบ้ียประกนัเป็นราคายติุธรรมเหมาะสมกบั

2.   มกีรรมการร่วมกนั โดยอตัราค่าเบ้ียประกนัคิดตามจ านวนมูลค่าของกรมธรรม ์ ความคุม้ครอง และจ านวนเงินท่ีเอาประกนัภยั

และความคุม้ครองท่ีได้รับ

24 บจ. โพสต์ เอซีพี

ความสัมพันธ์ บจ. เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป ลงโฆษณาในนิตยสาร Cleo ซ่ึงเป็นนิตยสาร 0.28 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ เก่ียวกบัวยัรุ่นของ บจ. โพสต์ เอซีพี โดยคิดอตัราค่าโฆษณา ผูใ้หบ้ริการมีความคิดริเร่ิมท่ีดี มีความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์

2.   มกีรรมการร่วมกนั เป็นอตัราค่าโฆษณาต่อเดือน ซ่ึงอตัราค่าโฆษณาดงักล่าวเป็นอตัราเดียวกบั ของบริษทัและตรงกบักลุ่มลูกคา้ อตัราค่าโฆษณาเป็น

ท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไปโดยมีสญัญาโฆษณาท่ีก าหนดระยะเวลา ราคายติุธรรม

และอตัราค่าโฆษณาท่ีชดัเจน

25 บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ไนท์สแควร์

ความสัมพันธ์ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย 25.79 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใช้ในการขาย อาหารและเคร่ืองด่ืม โดยคิดอตัราค่าเช่า อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายติุธรรม เหมาะสมกบั

2.   มกีรรมการร่วมกนั และค่าบริการ ต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือตามอตัราร้อยละของยอดขาย ท าเลท่ีตั้งและส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นอตัราเดียวกบัท่ี

โดยมี สญัญาเช่าท่ีก าหนดระยะเวลาและอตัราค่าเช่าท่ีชดัเจน ผูใ้หเ้ช่าคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป

26 บจ.ป่าตัน 3 

ความสัมพันธ์ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย ใช้บริการรับค าปรึกษา 0.90 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

1.   มผู้ีถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ ค าช้ีแจง ค  าแนะน า ในปัญหากฎหมายตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย และ ค่าบริการเป็นราคายติุธรรม และเป็นไปตามระเบียบปฏิบติั

2.   มกีรรมการร่วมกนั กฎหมายอ่ืน โดยเนน้เฉพาะขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจ ของการจดัซ้ือจดัจ้าง 

ของผูว้่าจ้าง โดยมีอตัราค่าบริการในอตัราราคาตลาด

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั
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13.  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

13.1  งบการเงิน 

(ก) ผู้สอบบัญชีที่ท าการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี  

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ สอบทานงวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สรุปได้ดังนี้ 

 งบการเงินงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สอบทานโดยนางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธ์ุแห่งบริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

 งบการเงินส าหรับปี 2557 ตรวจสอบโดยนางณฐพร พันธ์ุอุดม แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัด 

 งบการเงินส าหรับปี 2556 ตรวจสอบโดยนางณฐพร พันธ์ุอุดม แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัด 

 งบการเงินส าหรับปี 2555 ตรวจสอบโดยนางณฐพร พันธ์ุอุดม แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัด 

(ข) สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงิน ความเห็นของผู้สอบบัญชี 
งบการเงินงวดหกเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตาม
มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่องงบการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญจากการสอบทานของ
ข้าพเจ้า  

ส าหรับปี 2557 ให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ส าหรับปี 2556 ให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ส าหรับปี 2555 ให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
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(ค) สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

งบการเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ณ 31 ธันวาคม ณ 30 มิถุนายน 

2555 
(ตามที่ปรับใหม่) 

2556 
(ตามที่ปรับใหม่) 

2557 
 

2558 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

 สินทรัพย์           

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  356,281 1.3 741,518 2.5 645,650 2.2 340,735 1.2 
    เงินลงทุนชั่วคราว 3,960 - - - - - - -      
    ลกูหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ 857,130 3.0 936,364 3.2 1,031,427 3.6 930,903 3.4 
    เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกจิการอ่ืน 150,095 0.5 41,492 0.1 24,464 0.1 19,464 0.1 
    เงินใหกู้้ยืมแกก่ิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - - -  -      -      
    สินค้าคงเหลือ  473,385 1.7 614,957 2.1 634,967 2.2 586,900 2.1 
    สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 173,592 0.6 129,124 0.4 136,810 0.5 161,418 0.6 

    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,014,443 7.1 2,463,455 8.4 2,473,318 8.6 2,039,420 7.3 

    เงินลงทุนในบริษัทร่วม 842,131 3.0 802,751 2.7 724,812 2.5 739,946 2.7 
    ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 80,757 0.3 95,529 0.3 - -  -            -      
    เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 552 - 590 - 844 - 880 -      
    เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 157,000 0.6 41,000 0.1 - -  -      -      
    อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 491,388 1.7 473,164 1.6 457,678 1.6 449,707 1.6 
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  22,277,733 79.0 22,945,234 78.5 22,760,153 79.3 22,336,321 80.5 
    ค่าความนิยม  314,602 1.1 314,602 1.1 314,602 1.1 314,602 1.1 
    สิทธิการเช่า  760,692 2.7 920,561 3.1 877,934 3.1 833,234 3.0 
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 473,444 1.7 459,078 1.6 419,813 1.5 396,654 1.4 
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 275,139 1.0 188,074 0.6 148,724 0.5 121,568 0.4 
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 517,294 1.8 520,319 1.8 530,995 1.8 528,619 1.9 
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 26,190,732 92.9 26,760,902 91.6 26,235,555 91.4 25,721,531 92.7 

 รวมสินทรัพย์ 28,205,175 100.0 29,224,357 100.0 28,708,873 100.0 27,760,951 100.0 
 

 

 



 ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 3 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ณ 31 ธันวาคม ณ 30 มิถุนายน 

2555 
(ตามที่ปรับใหม่) 

2556 
(ตามที่ปรับใหม่) 

2557 
 

2558 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

หนี้สิน 
           

 

2,599,442 9.2 2,168,831 7.4 1,312,784 4.6 เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 748,270 2.7 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,972,264 7.1 2,304,948 7.9 2,485,282 8.7 2,037,723 7.3 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง    
   ก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 958,000 3.4 1,250,505 4.3 935,519 3.3 945,176 3.4 

หนี้สินสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 24,830 0.1 26,881 0.1 20,165 0.1 14,804 0.1 

หุ้นกู้ที่ถงึก าหนดเรียกคืนภายในหนึ่งป ี 1,399,863 5.0 - - - - 800,000 2.9 

ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม         

   ทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี 62,000 0.2 - - - - - - 
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีที่ถึงก าหนดช าระภายใน    
   หนึ่งป ี 174,814 0.6 182,357 0.6 183,493 0.6 178,860 0.6 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกจิการอ่ืน 30,632 0.1 32,814 0.1 32,963 0.1 32,369 0.1 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 61,066 0.2 60,261 0.2 61,069 0.2 65,808 0.2 

ส ารองการค้ าประกันที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 56,188 0.2 - - - - - - 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 104,809 0.4 68,763 0.2 77,377 0.3 208,687 0.8 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 314,326 1.1 322,943 1.2 235,846 0.8 171,062 0.6 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,758,234 27.5 6,418,303 22.0 5,344,498 18.6 5,202,759 18.7 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5,112,519 18.1 5,144,487 17.6 3,588,613 12.5 3,100,044 11.2 

หุ้นกู้  1,799,118 6.4 2,798,111 9.6 4,297,317 15.0 3,498,174 12.6 

หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน 47,608 0.2 25,935 0.1 7,762 - 1,735 -  

ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 31,000 0.1 - - - - - - 

รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี  2,650,053 9.4 2,532,521 8.7 2,444,863 8.5 2,389,838 8.6 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  521,279 1.8 657,301 2.2 780,823 2.7 781,254 2.8 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 117,255 0.4 129,754 0.4 136,790 0.5 139,468 0.5 

ประมาณการต้นทุนการร้ือถอน 72,393 0.3 80,724 0.3 87,290 0.3 86,999 0.3 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 124,011 0.4 219,420 0.8 304,764 1.1 348,741 1.3 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 10,475,236 37.1 11,588,253 39.7 11,648,222 40.6 10,346,253 37.3 

รวมหนี้สิน 18,233,470 64.6 18,006,556 61.6 16,992,720 59.2 15,549,012 2.7 
 
 
 
       

  



 ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 4 

 
  

รายการ 

งบการเงินรวม 

ณ 31 ธันวาคม ณ 30 มิถุนายน 

2555 
(ตามที่ปรับใหม่) 

2556 
(ตามที่ปรับใหม่) 

2557 
 

2558 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น              

ทุนเรือนหุ้น             

    ทุนจดทะเบียน 1,350,000 4.8 1,350,000 4.6 1,350,000 4.7 1,350,000 4.9 

    ทุนที่ออกและช าระแล้ว 1,350,000 4.8 1,350,000 4.6 1,350,000 4.7 1,350,000 4.9 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 970,000 3.4 970,000 3.3 970,000 3.4 970,000 3.5 

ก าไรสะสม         

    จัดสรรแล้ว-ส ารองตามกฎหมาย 158,080 0.6 158,080 0.5 158,080 0.6 158,080 0.6 

    ยังไม่ได้จัดสรร 3,878,009 13.7 4,819,429 16.5 5,467,921 19.0 6,007,997 21.6 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 2,654,475 9.4 3,117,255 10.7 2,968,878 10.3 2,901,030 10.5 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 9,010,564 31.9 10,414,764 35.6 10,914,879 38.0 11,387,107 41.0 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 961,141 3.4 803,037 2.7 801,274 2.8 824,832 3.0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,971,705 35.4 11,217,801 38.4 11,716,153 40.8 12,211,939 44.0 

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 28,205,175 100.0 29,224,357 100.0 28,708,873 100.0 27,760,951 100.0 

 มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 1 1 1 1 

 จ านวนหุ้นสามัญปลายงวด (พันหุ้น) 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 



 ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 5 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 

งบการเงินรวม 
ส าหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2555  2556 (ตามที่ปรับใหม)่ 2557 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

รายได้            
 รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการทีเ่กี่ยวข้อง 6,245,278 40.3 8,037,382 45.8 8,091,469 43.8 
 รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดืม่ 8,258,556 53.3 9,058,588 51.6 9,900,800 53.6 

 รายได้อ่ืน 993,027 6.4 461,381 2.6 494,002 2.7 
รวมรายได ้ 15,496,861 100.0 17,557,351 100.0 18,486,271 100.0 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย       

 ต้นทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง 4,193,956 27.1 5,243,275 29.9 5,235,046 28.3 

 ต้นทุนขาย – อาหารและเครื่องดื่ม 4,485,237 28.9 4,978,262 28.4 5,537,013 3.0 

 ค่าใชจ้่ายในการขาย 614,913 4.0 734,204 4.2 839,609 4.5 

 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 3,832,045 24.7 4,290,284 24.4 4,712,388 25.5 

 ต้นทุนทางการเงิน 486,342 3.1 506,576 2.9 455,314 2.5 

รวมค่าใช้จ่าย 13,612,493 89.8 15,752,601 89.7 16,779,370 90.8 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
    ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
    บริษัทร่วม   

 
29,600 
35,934 

 
0.2 
0.2 

 
14,772 
6,761 

 
0.1 
0.0 

 
119 

(43,280) 

 
- 

(0.2) 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 65,534 0.4 21,533 0.1 (43,161) (0.2) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,949,902 12.6 1,826,283 10.4 1,663,740 9.0 
 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (330,960) (2.1) (425,951) (2.4) (366,366) (2.0) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 1,618,942 10.4 1,400,332 8.0 1,297,374 7.0 

 การแบ่งปันก าไร       
 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 1,595,764 10.3 1,346,420 7.7 1,188,492 6.4 
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 23,178 0.1 53,912 0.3 108,882 0.6 

 ก าไรส าหรับปี 1,618,942 10.4 1,400,332 8.0 1,297,374 7.0 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 1.81 1.00 0.88 

 จ านวนหุ้นสามัญเทียบเท่า (พันหุ้น) 1,350,000 1,350,000 1,350,000 



 ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 6 

รายการ 

งบการเงินรวม 
ส าหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2555 2556 (ตามที่ปรับใหม)่ 2557 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

 
ก าไรส าหรับปี 1,618,942  10.4  1,400,332 8.0 1,297,374 7.0 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       

 ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 191 - 30 - 202 - 

 ผลก าไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ 1,681,737 10.9 393,904 2.2 - - 

 ส่วนแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน 338,265 2.2 - - - - 

 การโอนมูลค่าที่ตีเพิ่มจากเงินลงทุน (267,558) (1.7) - - - - 

 ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์   
    ประกันภัย 

63,244 0.4 - - - - 

 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบ 
   การเงิน 

(29,586) (0.2) 38,970 0.2 (38,118) (0.2) 

ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,786,293 11.5 432,904 2.5 (37,916) (0.2) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 3,405,235 22.0 1,833,236 10.4 1,259,458 6.8 

 การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม       
 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 3,387,265 21.9 1,768,112 10.1 1,184,796 6.4 
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 17,970 0.1 65,124 0.4 74,662 0.4 
  3,405,235 22.0 1,833,236 10.3 1,259,458 6.8 

 
  



 ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 7 

รายการ 

งบการเงินรวม 
ส าหรบังวด 6 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2557 2558 

พันบาท % พันบาท % 

รายได้          
 รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการทีเ่กี่ยวข้อง 3,940,378 43.8 4,504,807 46.3 

 รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดืม่ 4,870,740 54.1 5,032,715 51.7 
 รายได้อ่ืน 191,267 2.1 191,302 2.0 

รวมรายได ้ 9,002,385 100.0 9,728,824 100.0 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย     
 ต้นทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง 2,477,346 27.5 2,811,147 28.9 

 ต้นทุนขาย – อาหารและเครื่องดื่ม 2,730,471 30.3 2,711,951 27.9 

 ค่าใชจ้่ายในการขาย 395,933 4.4 405,360 4.2 

 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 2,343,047 26.0 2,250,817 23.1 
 ต้นทุนทางการเงิน 233,731 2.6 196,834 2.0 
รวมค่าใช้จ่าย 8,180,528 90.9 8,376,109 86.1 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
    ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
    บริษัทร่วม   

 
7,224  

17,804 
- 

0.0 

 
- 

28,109 
- 

0.3 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 25,028 0.1 28,109 0.3 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 846,885 0.2 1,380,824 14.2 
 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (235,383) 0.3 (244,212) (2.5) 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 611,502 9.4 1,136,612 11.7 

 การแบ่งปันก าไร     
 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 543,538 6.8 1,080,076 11.1 
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 67,964 0.0 56,536 0.6 
 ก าไรส าหรับงวด 611,502 6.0 1,136,612 11.7 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 0.40 0.80 

 จ านวนหุ้นสามัญเทียบเท่า (พันหุ้น) 1,350,000 1,350,000 

 
  



 ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 8 

รายการ 

งบการเงินรวม 
ส าหรบังวด 6 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2557 2558  

พันบาท % พันบาท % 

 
ก าไรส าหรับงวด 611,502 6.8 1,136,612 11.7 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
 ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 149 - 30  

 ผลก าไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ - - -  

 ส่วนแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน - - -  

 การโอนมูลค่าที่ตีเพิ่มจากเงินลงทุน - - -  
 ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์   
    ประกันภัย 

- 
- 

- 
 

 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบ 
   การเงิน (62,135) (0.7) 32,438 0.3 
ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้ (61,986) (0.7) 32,468 0.3 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 549,516 6.1 1,169,080 12.0 

 การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม     
 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 543,538 6.0 1,080,076 11.1 
 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 67,964 0.8 56,536 0.6 
  611,502 6.8 1,136,612 11.7 

 
 
 
 
 
 
 
  



 ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 9 

งบกระแสเงินสด 
 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
ส าหรบังวด 6 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 

มิถุนายน 

2555 2556 2557 2557 2558 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน        

 ก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับปี/งวด 1,949,902 1,826,283 1,663,740 611,502 1,136,612 

 รายการปรับปรุง      

 หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 1,072 19,981 (17,788) (977) 2,806 

หนี้สงสัยจะสูญเงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแกก่ิจการอ่ืน - - 34,504 34,177 - 

(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลง  (529) (123) 935 (1,371) (60) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 1,360,896 1,577,965 1,734,989 744,081 911,790 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์  14,199 33,506 89,925 21,077  7,007 

 ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียการ 
    ร่วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้) 

(65,535) (21,533) 43,161 (25,028) (28,109) 

ต้นทุนทางการเงิน 486,342 506,576 455,314 233,731 196,834 

 โอนรายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีเป็นรายได้ (173,625) (232,248) (248,002) (123,093) (95,530) 

 ก าไรจากการซื้อธุรกิจ (262,489) - (86,476) - - 

 ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน (312,139) - (16,598) - - 

 ขาดทุนจากส ารองการค้ าประกัน 40,392 - - - - 

 ขาดทุนจากการปิดสาขา 11,260 13,536 41,480 1,510 (8,144) 

 (ก าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง 4,068 (7,084) - - - 

 หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 30,140 15,789 15,238 - - 

 ประมาณการค่ารื้อถอน 8,755 11,629 11,222 - - 

(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ลดลง - (5,883) 25,502 (7,317) (15,167) 

(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - (1,228) (2,730) - - 

 ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง      

   ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 3,092,709 3,737,166 3,744,415 1,723,675 2,352,251 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรบังวด 6 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2555 2556 2557 2557 2558 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
 การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 
(ไม่รวมผลกระทบของการซ้ือและจ าหน่ายบริษัทย่อย) 

     
 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น (110,577) (100,085) (153,042) 164,614 97,718 

 สินค้าคงเหลือ (52,815) (141,450) (19,634) 20,551 48,127 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 148,117 44,468 8,814 8,254 (24,608) 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 5,947 (7,421) (18,872) 6,364 (4,849) 

 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 186,910 472,262 233,253 (177,255) (353,611) 

 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (246,985) 8,616 (87,608) (85,290) (84,674) 

 รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี 50,363 122,260 161,479 80,446 35,872 

จ่ายส ารองการค้ าประกัน (88,917) (56,188) - - - 

จ่ายค่าร้ือถอน - (3,298) (4,656) (1,103) (1,720) 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (2,250) (3,289) (8,756) 2,027 2,678 

 หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น (15,683) 92,445 85,344 29,986 36,003 

 เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,966,819 4,165,486 3,940,737 1,772,269 2,103,187 

 จ่ายภาษีเงินได ้ (257,370) (232,379) (199,680) (76,521)  (85,797) 

 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,709,449 3,933,107 3,741,058 1,695,748 2,017,390 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

 เงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย (756,175) (120,000) (105,196) - - 

 รับช าระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - 116,000 - - - 

 เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น 61,066 182,451 - - - 

 เงินสดให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น - (70,000) (4,464) (4,464) 5,000 

 เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว - 3,960 - - - 

 เงินสดรับจากการเลิกกิจการ/ลดทุนของบริษัทย่อย 12,157 - - - - 

 ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์, ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ และ
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

 
(1,358,904) 

 
(2,003,184) 

 
(1,371,344) (568,992) (493,388) 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 8,818 3,298 11,892 13,555 29,254 

การเปล่ียนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง (4,574) - - (536) 5,027 

รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม - 8,272 9,520 9,520 - 

 รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมและกองทุนรวม 71,492 37,871 25,139 9,733 12,975 

 เงินสดรับจากลูกหน้ีตามสัญญาต่างตอบแทนการก่อสร้าง
โรงแรมและการปรับปรุงโรงแรม 

 
15,324 

 
- 

 
- - - 

 เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทนุ (1,950,796) (1,841,332) (1,434,453) (555,377) (457,622) 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
ส าหรบังวด 6 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 

มิถุนายน 

2555 2556 2557 2557 2558 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

 การแปลี่ยนแปลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 710,000 (390,000) (850,000) (450,000) (598,850) 
 จ่ายดอกเบี้ย (517,248) (607,345) (406,810) (254,942)  (201,168) 
 จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท (202,500) (405,000) (540,000) (540,000)  (540,000) 

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - -  

 ช าระคืนเงินกู้ยืมจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน (6,000) (17,445) - - - 
 เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - 1,000,000 1,500,000 - - 
 ช าระคืนเงินหุ้นกู ้ (1,600,000) (1,400,000) - - - 

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกจิการอ่ืน 61,066 - - - - 

 ช าระคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน - (19,622) (27,360) (13,573) (11,388) 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 1,469,368 1,082,849 154,279 154,645 - 
 ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (453,000) (758,376) (2,132,106) (770,186) (516,713) 
ช าระคืนเงินกู้ยืมบุคคลหรือกิจการอ่ืน (30,434) - (41,000) - - 
 จ่ายคืนส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (62,000) (93,000) - - - 
 จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย (50,594) (53,352) (53,428) (26,676) (26,676) 
 จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (8,548) (4,637) - - - 

 เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (689,890) (1,665,928) (2,396,425) (1,900,732) (1,894,795) 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) สุทธ ิ 68,763 425,847 (89,820) (760,361) (335,027) 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี/งวด 228,077 296,839 722,686 722,686 632,866 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี/งวด 296,840 722,686 632,866 (37,675) 297,839 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 356,281 741,518 645,650 263,989 340,735 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (59,441) (18,832) (12,784) (301,664) (42,896) 

รายการที่มิใช่เงินสด      
ยอดหนี้ค้างช าระจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
   และลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ 

 
310,388 

 
279,180 

 
170,701 113,917 75,214 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

 
 

 
 
 
 
 

 

รายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ 31 ธันวาคม ณ 30 มิถุนายน 

2555 
(ตามที่ปรับใหม่) 

2556 
(ตามที่ปรับใหม่) 

2557 
 

2558 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

 สินทรัพย์             

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  20,054 0.1 32,125 0.2 27,867 0.2 18,783 0.1 

    ลกูหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ   314,507 1.9 542,219 3.4 305,226 2.0 221,731 1.5 

    เงินใหกู้้ยืมแกก่ิจการที่เกี่ยวข้องกัน 464,850 2.8 470,700 3.0 321,500 2.1 505,600 3.4 

    สินค้าคงเหลือ   23,265 0.1 23,769 0.1 24,410 0.2 22,002 0.1 

    สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 13,232 0.1 27,534 0.2 41,239 0.3 52,361 0.4 

    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 835,908 5.1 1,096,347 6.9 720,242 4.6 820,477 5.5 

    เงินลงทุนในบริษัทย่อย 4,622,963 28.1 4,737,582 29.7 4,907,582 31.5 4,922,582 32.9 

    เงินลงทุนในบริษัทร่วม 805,205 4.9 796,933 5.0 787,413 5.1 787,413 5.3 

    ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 60,000 0.4 60,000 0.4 - -  -      - 

    เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,740,700 22.7 3,111,950 19.5 3,192,200 20.5 2,587,800 17.3 

    อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 315,582 1.9 302,663 1.9 289,743 1.9 283,336 1.9 

    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  5,860,038 35.6 5,685,112 35.7 5,516,397 35.5 5,459,892 36.5 

    สิทธิการเช่า  84,991 0.5 90,048 0.6 95,411 0.6 46,442 0.3 

    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 36,666 0.2 28,626 0.2 25,602 0.2 21,682 0.1 

    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 79,223 0.5 - - - -  -      - 

    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,550 0.1 18,005 0.1 21,147 0.1 25,315 0.2 

    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,623,918 94.9 14,830,919 93.1 14,835,495 95.4 14,134,462 94.5 

 รวมสินทรัพย์ 16,459,826 100.0 15,927,266 100.0 15,555,737 100.0 14,954,939 100.0 
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รายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ 31 ธันวาคม ณ 30 มิถุนายน 

2555 
(ตามที่ปรับใหม่) 

2556 
(ตามที่ปรับใหม่) 

2557 
 

2558 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

หนี้สิน             

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,407,315 14.6 1,853,984 11.6 1,302,831 8.4 553,075 3.7 

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 330,731 2.0 330,241 2.1 293,996 1.9 272,134 1.8 
  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก าหนด   
     ช าระภายในหนึ่งปี  588,000 

 
3.6 788,000 

 
4.9 288,000 

 
1.9 288,000 1.9 

  หนี้สินสัญญาเช่าการเงินที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 11,550 0.1 12,328 0.1 13,160 0.1 11,171      0.1 

  หุ้นกู้ที่ถงึก าหนดเรียกคืนภายในหนึ่งปี  1,399,863 8.5 - - - - 800,000 5.3 

  รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 96,654 0.6 94,897 0.6 95,807 0.6 92,228 0.6 

  หนี้สินภายใต้สัญญาขายฝากที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 116,726 0.7 - - - - - - 

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 749,000 4.6 841,400 5.3 716,300 4.6 1,242,990 8.3 

  ส ารองการค้ าประกันที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 28,190 0.2 - - - - - - 

  เจ้าหนี้สิทธิการเช่า - - - - - - - - 

  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 49,239 0.3 60,550 0.4 61,607 0.4 47,073 0.3 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,777,268 35.1 3,981,400 25.0 2,771,701 17.8 3,349,549 22.4 

  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,430,000 8.7 1,142,000 7.2 354,000 2.3 210,000 1.4 

  หุ้นกู้  1,799,118 10.9 2,798,111 17.6 4,297,317 27.6 3,498,174 23.4 

  หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน 30,462 0.2 18,134 0.1 4,974 - 490 0.0 

  รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี 1,244,957 7.6 1,194,624 7.5 1,144,290 7.4 1,119,331 7.5 

  หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  - - 57,330 0.4 136,194 0.9 146,727 1.0 

  หนี้สินภายใต้สัญญาขายฝาก  - - - - - - - - 

  ส ารองการค้ าประกัน - - - - - - 
                             

- - 

  เจ้าหนี้สิทธิการเช่า - - - - - - - - 

  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 45,204 0.3 48,792 0.3 49,239 0.3 47,377 0.3 

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11,174 0.1 11,232 0.1 11,004 0.1 11,117 0.1 

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,560,915 27.7 5,270,223 33.1 5,997,018 38.6 5,033,216 33.7 

  รวมหนี้สิน 10,338,183 62.8 9,251,623 58.1 8,768,719 56.4 8,382,765 56.1 
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รายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ 31 ธันวาคม ณ 30 มิถุนายน 

2555 
(ตามที่ปรับใหม่) 

2556 
(ตามที่ปรับใหม่) 

2557 
 

2558 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น              

 ทุนเรือนหุ้น             

    ทุนจดทะเบียน 1,350,000 8.2 1,350,000 8.5 1,350,000 8.7 1,350,000 9.0 

    ทุนที่ออกและช าระแล้ว 1,350,000 8.2 1,350,000 8.5 1,350,000 8.7 1,350,000 9.0 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 970,000 5.9 970,000 6.1 970,000 6.2 970,000 6.5 

ก าไรสะสม         

    จัดสรรแล้ว-ส ารองตามกฎหมาย 158,080 1.0 158,080 1.0 158,080 1.0 158,080 1.1 

     ยังไม่ได้จัดสรร 2,694,242 16.4 3,259,449 20.5 3,382,021 21.7 3,172,731 21.2 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 949,321 5.8 938,114 5.9 926,917 6.0 921,363 6.2 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,121,643 37.2 6,675,643 41.9 6,787,018 43.6 6,572,174 43.9 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,459,826 100.0 15,927,266 100.0 15,555,737 100.0 14,954,939 100.0 

มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 1 1 1 1 

จ านวนหุ้นสามัญปลายงวด (พันหุ้น) 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
  

รายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2555 
(ตามที่ปรับใหม่) 

2556 
(ตามที่ปรับใหม่) 

2557 
 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

 รายได้            

   รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง 2,040,042 63.5 2,254,504 62.3 2,080,962 68.3 

   รายได้เงินปันผล 524,581 16.3 636,119 17.6 312,787 10.3 

   รายได้อ่ืน 645,767 20.1 727,650 20.1 653,306 21.4 

 รวมรายได ้ 3,210,390 100.0 3,618,273 100.0 3,047,055 100.0 

 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย       

   ต้นทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง 1,442,154 44.9 1,521,594 42.1 1,363,857 44.8 

   ค่าใชจ้่ายในการขาย 177,751 5.5 205,297 5.7 224,982 7.4 

   ค่าใชจ้่ายในการบริหารและทั่วไป 428,264 13.3 453,190 12.5 438,412 14.4 

   ต้นทุนทางการเงิน 386,733 12.0 328,630 9.1 274,365 9.0 

 รวมค่าใช้จ่าย 2,434,902 63.7 2,508,711 69.3 2,301,616 75.5 

 ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 775,488 24.2 1,109,562 30.7 745,439 24.5 

   ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (76,307) (2.4) (143,525) (4.0) (82,867) (2.7) 

 ก าไรสุทธิส าหรับปี 699,181 21.8 966,037 26.7 662,572 21.7 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 0.52 0.72 0.49 

 จ านวนหุ้นสามัญเทียบเท่า (พันหุ้น) 1,350,000 1,350,000 1,350,000 

ก าไรส าหรับปี 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
  ผลก าไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ 
  ผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์    
     ประกันภัยส าหรับโครงการและผลประโยชน์พนักงาน 

699,181 
 

948,726 
 

16,283 

21.8 
 

29.6 
 

0.5 

966,037 
 

- 
 

- 

26.7 
 

- 
 

- 

662,572 
 

- 
 

- 

21.7 
 

- 
 

- 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี-สุทธิจากภาษี  
  เงินได ้ 965,009 30.1 - - - - 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,1664,190 51.8 966,037 26.7 662,572 21.7 
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รายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรบังวด 6 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2557 2558 

พันบาท % พันบาท % 

 รายได้          

   รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง 1,005,964 67.8 1,142,161 73.0 

   รายได้เงินปันผล 150,055 10.1 80,299 5.1 

   รายได้อ่ืน 328,023 22.1 342,245 21.9 

 รวมรายได ้ 1,484,042 100.0 1,564,705 100.0 

 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย    0.0 

   ต้นทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง 658,823 44.4 699,277 44.7 

   ค่าใชจ้่ายในการขาย 106,290 7.2 120,302 7.7 

   ค่าใชจ้่ายในการบริหารและทั่วไป 214,530 14.5 238,158 15.2 

   ต้นทุนทางการเงิน 141,201 9.5 121,458 7.8 

 รวมค่าใช้จ่าย 1,120,844 75.5 1,179,195 75.4 

 ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 363,198 24.5 385,510 24.6 

   ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (25,439)  (1.7) (54,800) (3.5) 

 ก าไรสุทธิส าหรับงวด 337,759 22.8 330,710 21.1 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 0.25 0.25 

 จ านวนหุ้นสามัญเทียบเท่า (พันหุ้น) 1,350,000 1,350,000 
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งบกระแสเงินสด 

 
 
  

รายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรบังวด 6 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2555 2556 2557 2557 2558 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน        

 ก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับปี/งวด 775,488 1,109,562 745,439 337,759 330,710 

 รายการปรับปรุง      

 หนี้สงสัยจะสูญ  (419) (172) 419 419 (479) 

(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลง (445) - - -                          -      

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 234,790 240,428 326,620 163,185 184,053      

 ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ 9,011 8,385 12,538 6,063 3,487 

 เงินปันผลรับ (524,581) (636,119) (312,787) (150,055)   (80,299)    

 ต้นทุนทางการเงิน 386,733 328,630 274,365 141,201 121,458 

 โอนรายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีเป็นรายได้ (98,973) (141,203) (144,911) (75,117) (72,284)      

 ขาดทุนจากส ารองการค้ าประกัน 20,265 - - - - 

 ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - - 

 หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 9,010 5,437 5,324 - -      

 ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง      

   ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 810,879 914,948 907,007 448,894 541,446 
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รายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรบังวด 6 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2555 2556 2557 2557 2558 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

 การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน      

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (103,701) (228,598) 234,626 284,158 83,974 

 สินค้าคงเหลือ (2,175) (504) (641) 1,157 2,408 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (206) (14,302) (2,783) (13,722) (11,121) 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 85,995 90,452 (2,604) (2,009) (3,933) 

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (107,256) (28,230) (52,664) (88,338) (22,621) 

 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 2,121 11,311 1,057 (34,194) (14,534) 

 รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี 53,243 89,112 95,487 48,134 43,746 

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงงาน (1,212) (1,850) (4,877) (375) (1,862) 

 จ่ายส ารองการค้ าประกัน (44,610) (28,190) - -  -      

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 18,533 58 (229) (7,410) 114 

 เงินสดได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 711,611 804,207 1,174,379 636,295 617,617 

 จ่ายภาษีเงินได้ - - (12,126) (2,957)  -     

 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 711,611 804,207 1,162,253 633,338 617,617 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

 เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษัทย่อย (187,687) (143,750) (110,000) -      (15,000) 

 เงินให้กู้ยืมแก่กจิการที่เกี่ยวข้องกัน (1,970,300) (1,301,100) (1,978,850) (567,600) (818,882) 

 รับช าระเงินให้กู้ยืมแกก่ิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,257,000 1,924,000 2,047,800 651,800 1,239,182 

 ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์, ลิขสิทธิซ์อฟท์แวร์ และสินทรัพย์ 
    ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

(158,716) (138,781) (172,442) (28,010) (78,133) 

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน - (412) - - - 

 เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 2,573 1,538 50 48 1,902 

 การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 6,060 (2,451) - (536) (235) 

 รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 19,420 37,402 9,521 9,520 - 

 รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย 453,089 598,248 287,648 140,322 67,324 

 รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมและกองทนุรวม 71,492 37,871 25,139 9,733 12,975 
 เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนการก่อสร้าง
โรงแรมและการปรับปรุงโรงแรม 

15,324 - - - - 

 เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน 508,255 1,012,565 108,866 212,232 409,012 
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รายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรบังวด 6 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2555 2556 2557 2557 2558 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

 การแปลี่ยนแปลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 750,000 (550,000) (550,000) (150,000) (750,000) 

 จ่ายดอกเบี้ย (421,797) (316,971) (257,192) (142,763) (121,900) 

 จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท (202,500) (405,000) (540,000) (540,000) (540,000) 
 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 1,426,500 2,208,500 2,933,280 1,470,300 1,873,490 

 ช าระคืนเงินกู้ยืมจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน (747,500) (2,116,100) (3,058,380) (1,435,500) (1,346,800) 

 เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - 1,000,000 1,500,000  - 

 ช าระคืนเงินหุ้นกู ้ (1,600,000) (1,400,000) -  - 
 ช าระคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน - (11,549) (13,932) (6,063) (6,746) 

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - 500,000 -  - 

 ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (288,000) (588,000) (1,288,000) (144,000) (144,000) 

 ช าระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาขายฝาก (81,500) (122,250) -  - 

 เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (1,164,797) (1,801,370) (1,274,224) (948,026) (1,035,956) 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) สุทธ ิ 55,069 15,402 (3,105) (102,456) (9,327) 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี/งวด  (42,331)  12,738  28,140 28,141 25,035 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี/งวด 12,738 28,140 25,035 (74,315) 15,708 

      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20,054 32,125 27,867 4,832 18,783 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (7,316) (3,985) (2,832) (79,147) (3,075) 

รายการที่มิใช่เงินสด      
ยอดหนี้ค้างช าระจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
   และลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ 

 
19,453 

 
9,760 

 
2,637 772 4,969 
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หมายเหต:ุ 
- อัตราความสามารถช าระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด) = เงินสดจากการด าเนนิงาน/ (การจ่ายช าระคืนหนี้สนิ + รายจ่ายลงทุนซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย) 
- อัตราความสามารถช าระดอกเบี้ยและเงินต้น (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) = EBITDA / การจ่ายช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ 
- อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า และระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยค านวณโดยไม่รวมยอดขายของ CRG เนื่องจาก ยอดขายเกือบทั้งหมดของ CRG เป็นการขายเงินสด 

รายการ งบการเงินรวม 

 

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรบังวด 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 2555 2556  2557 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

    อัตราส่วนสภาพคล่อง         
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.26 0.38 0.46 0.39 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.12 0.21 0.22 0.13 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.38 0.55 0.64 0.38 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 15.00 14.09 14.34 10.32 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 24 26 25 35 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) n/a n/a n/a n/a 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) n/a n/a n/a n/a 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 11.10 11.25 11.11 6.46 
ระยะเวลาการช าระหนี้ (วัน) 33 32 33 56 
Cash Cycle (เท่า) n/a n/a n/a n/a 

    อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       
อัตราก าไรขั้นต้น (%) 54.55% 55.66% 55.24% 56.92% 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 12.54% 13.61% 12.09% 16.34% 
อัตราก าไรอ่ืน (%) 7.15% 3.28% 3.29% 2.55% 
อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 150.18% 170.17% 173.02% 130.19% 
อัตราก าไรสุทธิ (%) 10.30% 7.67% 6.43% 11.10% 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 19.97% 12.73% 10.36% 9.03% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.34% 4.69% 4.10% 3.83% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 14.23% 11.98% 11.86% 8.21% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.62 0.61 0.64 0.34 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน       
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.83 1.61 1.45 1.27 
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.21 1.03 0.88 0.75 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) 5.64 6.81 9.69 10.45 
อัตราความสามารถช าระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด) (เท่า) 0.61 0.87 0.90 1.33 
อัตราความสามารถช าระดอกเบี้ยและเงนิต้น(DSCR) (เท่า) 1.15 1.36 1.51 3.43 
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 25.38% 40.11% 45.44% n/a 

 
 
 
 
 
 

อัตราส่วนทางการเงิน      
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ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 21 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

รายการ 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรบังวด 6 เดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 2555 2556  2557 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

    อัตราส่วนสภาพคล่อง          
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.14 0.28 0.26 0.24 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.02 0.03 0.04 0.02 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.14 0.16 0.34 0.20 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 22.97 21.10 20.70 14.81 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 16 17 18 25 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) n/a n/a n/a n/a 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) n/a n/a n/a n/a 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 19.08 15.53 14.62 9.32 
ระยะเวลาการช าระหนี้ (วัน) 19 24 25 39 
Cash Cycle (เท่า) n/a n/a n/a n/a 

    อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       
อัตราก าไรขั้นต้น (%) 58.03% 62.12% 58.47% 59.90% 
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 37.58% 41.38% 34.82% 40.43% 
อัตราก าไรอ่ืน (%) 38.02% 39.08% 33.36% 28.60% 
อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 95.18% 88.17% 164.39% 144.75% 
อัตราก าไรสุทธิ (%) 21.78% 26.70% 21.74% 21.14% 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.47% 15.10% 9.84% 4.95% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.38% 5.97% 4.21% 2.17% 
    อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 8.94% 10.97% 11.24% 7.83% 
    อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.20 0.22 0.19 0.10 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน       
    อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.69 1.39 1.29 1.28 

 อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.37 1.12 1.03 1.00 
    อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) 1.69 2.54 4.57 5.07 

 อัตราความสามารถช าระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด) (เท่า) 0.45 0.58 0.68 0.38 
 อัตราความสามารถช าระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR) (เท่า) 0.43 0.50 0.67 0.39 

    อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 57.92% 55.90% 81.50% TBA 
หมายเหต:ุ  
- อัตราความสามารถช าระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด) = เงินสดจากการด าเนินงาน/ (การจ่ายช าระคืนหน้ีสิน + รายจ่ายลงทุนซ้ือสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย) 
- อัตราความสามารถช าระดอกเบ้ียและเงินต้น (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) = EBITDA / การจ่ายช าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ีย 
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ส่วนที่ 3.3 (14) หน้าที่ 1 

14.  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝา่ยจัดการ 

14.1 ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 18,282.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 825.8 ล้านบาท หรือ 4.7% จากปีก่อน 
ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 0.7% และรายได้จากธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 9.3% บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไร
ก่อนค่าเส่ือมราคา ค่าตัดจ าหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จ านวน 3,572.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 
223.7 ล้านบาท หรือ 5.9% และมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ 1,154.8 ล้านบาท ลดลง 204.2 ล้านบาท หรือ 15.0% จาก
ปีก่อน และมีก าไรสุทธิหลังรายการพิเศษ 1,188.5 ล้านบาท ลดลง 158.1 ล้านบาท หรือ 11.7%  

ในปี 2557 โรงแรมในกรุงเทพได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านการเมืองโดยเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2556 ซ่ึงส่งผล
กระทบกับการท่องเที่ยว ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวลดลง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านการเมืองเริ่มดีขึ้นหลังจากไตรมาส 
3 นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยภาครัฐและองค์กรต่างๆ ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มมากขึ้น ส่วนโรงแรมประเภทรีสอร์ททางภาคใต้ส่วนใหญ่ยังมีรายได้ดีกว่าปีก่อน นอกจากนี้โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ และโรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ท และสปา มัลดีฟส์ มีผลการด าเนินงานที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมเติบโตและมีรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ธุรกิจอาหารนั้นประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นถึง 842 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.3% จ านวนสาขาที่ขยายเพิ่มมากขึ้นถึง 38 สาขา 
และการเปิดให้บริการของแบรนด์ใหม่ คือ คัตสึยะ 

ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 9,728.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
726.4 ล้านบาท หรือ 8.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 14.3% และรายได้จาก
ธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 3.3% บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ จ านวน 1,136.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 
525.1 ล้านบาท หรือ 85.9%   

ผลการด าเนินงานปี 2557 

ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบก าไรขาดทุนรวม ประจ าปี 2557 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2557 สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2556 
(ตามที่ปรับใหม่) 

เปลี่ยนแปลง  
(เพ่ิมขึ้น + / ลดลง -) 

 จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

รายได้จากธุรกิจโรงแรม 7,991.3 43.7% 7,937.1 45.5% +54.2 +0.7% 

รายได้จากธุรกิจอาหาร 9,900.7 54.2% 9,058.8 51.9% +841.9 +9.3% 

รายได้อ่ืน 390.8 2.1% 461.1 2.6% -70.3 -15.2% 

              รวมรายได ้ 18,282.8 100.0% 17,457.0 100.0% +825.8 +4.7% 

ต้นทุนทางตรง – ธุรกิจโรงแรม (2,972.1) (16.2%) (3,003.1) (17.2%) -30.9 -1.0% 

ต้นทุนทางตรง - ธุรกิจอาหาร (4,884.0) (26.6%) (4,398.3) (25.2%) +485.7 +11.0% 

            รวมต้นทุนขาย(1) (7,856.1) (42.8%) (7,401.4) (42.4%) +454.7 +6.1% 
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(หน่วย: ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2556 
(ตามที่ปรับใหม่) 

เปลี่ยนแปลง  
(เพ่ิมขึ้น + / ลดลง -) 

 จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และอื่นๆ (6,880.3) (37.6%) 6,293.0 36.0% +587.3 +9.3% 

บวก ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 26.4 0.1% 33.9 0.2% -7.5 -22.2% 

ก าไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ 
(EBITDA) 

3,572.8 19.5% 3,796.5 21.7% -223.7 -5.9% 

หัก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (1,587.7) (8.7%) (1,551.5) (8.9%) +36.2 +2.3% 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBIT) 1,985.1 10.9% 2,245.0 12.9% -259.9 -11.6% 

หัก ต้นทุนทางการเงิน (455.3) (2.5%) (506.6) (2.9%) -51.3 -10.1% 

หัก ภาษีเงินได้ (366.4) (2.0%) (426.0) (2.4%) -59.6 -14.0% 

หัก ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (108.9) (0.6%) (53.7) (0.3%) +55.2 +102.8% 

บวก รายได้จากการตัดจ าหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า –เซ็นทาราแกรนด์ 
สมุย 

100.3 0.5% 100.3 0.6% - - 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการด าเนินงานปกติ 1,154.8 6.3% 1,359.0 7.8% -204.2 -15.0% 

รายการพิเศษ       

บวก ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีส่วนได้เสีย        

(ก าไร/ ขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สิน) (69.4) (0.4%) (12.4) (0.1%) +57.0 +459.9% 

บวก ก าไรจากการซื้อธุรกิจและการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 103.1 0.6% - - +103.1 +100.0% 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 1,188.5 6.5% 1,346.6 7.7% -158.1 -11.7% 

ก าไรขั้นต้น 10,136.2 56.3% 9,694.5 56.7% +441.5 +4.6% 

(1) ต้นทุนขายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายส่วนที่ปันส่วนเป็นต้นทุนขาย  

รายได้จากการขายและบรกิาร   

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการด าเนินงานหลัก 2 ประเภท ได้แก่ รายได้จากธุรกิจโรงแรม และรายได้จาก
ธุรกิจอาหาร โดยรายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจอาหารในปี 2557 มีสัดส่วน 46 : 54 (ปี 2556: 47 : 53)  

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 18,282.8 ล้านบาท (ปี 2556: 17,457.0 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 825.8 ล้าน
บาท หรือ 4.7% ดังนี้ 

รายได้จากธุรกิจโรงแรม 

รายได้จากธุรกิจโรงแรมประกอบด้วย 1) รายได้ค่าห้องพัก 2) รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม และ 3) 
รายได้จากการให้บริการอื่นๆ เช่น การบริการรถรับส่ง การบริการซักรีด การบริการสปา ค่าเช่าห้องจัดเลี้ยง เป็นต้ น โดย
สัดส่วนระหว่างรายได้ทั้ง 3 ประเภท ในปี 2557 เฉลี่ยประมาณ 62 : 29 : 9 

อัตราการเข้าพักเฉลี่ย อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย รายได้เฉลี่ยต่อห้อง และรายได้จากธุรกิจโรงแรมของบริษัทและบริษัท
ย่อยแยกตามโรงแรม สรุปได้ดังนี้ 
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 ปี 2557 ปี 2556 เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

% 

อัตราการเข้าพักเฉลี่ย -%* 74.8% 79.8% -5.0% -6.3% 
อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย – บาท* 4,855 4,370 +485 +11.1% 
รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (Rev Par) – บาท* 3,632 3,486 +146 +4.2% 

    * รวมโรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต ซึง่เป็นบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 
  (หน่วย : ล้านบาท) 

 รายได้จากธุรกิจโรงแรม 
 

ปี 2557 ปี 2556 เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

% 

1. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพ 916.5 1,052.4 (135.9) -12.9% 
2. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน 625.9 618.6 7.3 +1.2% 
3. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย 438.2 443.1 (4.9) -1.1% 
4. โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ ่ 170.7 196.5 (25.8) -13.1% 
5. โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท 34.6 34.1 0.5 +1.5% 
6. โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย 128.0 132.6 (4.6) -3.5% 
7. โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต 93.3 98.0 (4.7) -4.8% 
8. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่ 467.4 430.6 36.8 +8.5% 
9. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 1,133.3 1,458.4 (325.1) -22.3% 
10. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา 1,116.0 1,150.9 (34.9) -3.0% 
11. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทภูเก็ต 746.7 719.2 27.5 +3.8% 
12. โรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต 378.8 370.3 8.5 +2.3% 
13. โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต * 46.0 - 46.0 +100.0% 
14. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา  

มัลดีฟท์ 
862.6 762.5 100.1 +13.1% 

15. โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟท์ 816.9 452.3 364.6 +80.6% 
16. อ่ืนๆ 16.4 17.6 (1.2) -6.8% 
       รวมรายได้ธุรกิจโรงแรม 7,991.3 7,937.1 54.2 +0.7% 

* โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต เปลี่ยนจากกิจการร่วมค้ามาเป็นบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

รายได้ของธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 54.2 ล้านบาท (หรือเพิ่มขึ้น 0.7%) จากปีก่อน โดยโรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย
เท่ากับ 74.8% ลดลง 5.0% ในขณะที่อัตราค่าห้องพักเท่ากับ 4,855 บาท เพิ่มขึ้น 485 บาท สาเหตุหลักเนื่องจาก โรงแรมใน
กรุงเทพได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านการเมืองโดยเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2556 ซ่ึงส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยว ท าให้
จ านวนนักท่องเที่ยวลดลง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านการเมืองเริ่มดีขึ้นหลังจากไตรมาส 3 นอกจากนั้นยังมีการ
สนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยภาครัฐและองค์กรต่างๆ ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น  ส่วน
โรงแรมประเภทรีสอร์ททางภาคใต้ส่วนใหญ่ยังมีรายได้ดีกว่าปีก่อน 

นอกจากนี้โรงแรมที่ประเทศมัลดีฟส์ 2 โรงแรมมีผลการด าเนินงานที่ดี โดยโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รี
สอร์ทและสปา มัลดีฟส์ มีรายได้เพิ่มขึ้น 111.8 ล้านบาท และโรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ท และสปา มัลดีฟส์ ซ่ึงเริ่มเปิด
ให้บริการปลายเดือนมีนาคม 2556 มีรายได้เพิ่มขึ้น 350.7 ล้านบาท 
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ส่วนที่ 3.3 (14) หน้าที่ 4 

รายได้จากธุรกิจอาหาร 

 รายได้จากธุรกิจอาหารประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้าเคเอฟซี 
มิสเตอร์โดนัท อานตี้แอนส์ เปบเปอร์ลันช์ เบียร์ดปาปา ชาบูตง ราเมน โคล สโตน ครีมเมอรี่ ริว ชาบู ชาบู โยชิโนยะ โอโต
ยะ  เดอะ เทอเรส เทนยะ และ คัตสึยะ รายได้จากธุรกิจอาหารของแต่ละเครื่องหมายการค้า และอัตราการเติบโตของรายได้ 
แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 เครื่องหมายการค้า ปี 2557 ปี 2556 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) % 

1.     มิสเตอร์ โดนัท 1,904.9 1,852.7 52.2 +2.8% 
2.     เคเอฟซี 5,352.6 4,723.5 629.1 +13.3% 
3.     อานตี้แอนส์ 731.5 756.4 (24.9) -3.3% 
4.     เปบเปอร์ลันช ์ 188.9 209.6 (20.7) -9.9% 
5.     เบียร์ดปาปา 12.4 47.5 (35.1) -73.9% 
6.     ชาบูตง ราเมน 238.7 233.1 5.6 +2.4% 
7.     โคล สโตน ครีมเมอรี ่ 89.8 70.5 19.3 +27.4% 
8.     ริว ชาบู ชาบู 17.3 21.3 (4.0) -18.8% 
9.     โยชิโนยะ 196.9 174.8 22.1 +12.6% 
10.     โอโตยะ 880.2 771.2 109.0 +14.1% 
11.     เดอะ เทอเรส 97.8 70.1 27.7 +39.5% 
12.    เทนยะ 49.1 4.8 44.3 +922.9% 
13.    คัตสึยะ* 11.8 - 11.8 +100.0% 
14.     รายได้จากการขายอ่ืนๆ 128.8 123.3 5.5 +4.5% 
     รวมรายได้ธุรกิจอาหาร 9,900.7 9,058.8 841.9 +9.3% 

* คัตสึยะเริ่มเปิดบริการ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 

อัตราการเติบโตของรายได้ ปี 2557 
Total System Sales (TSS) Growth +9.3% 
Same Store Sales (SSS) Growth +1.4% 

จ านวนสาขาของแต่ละเครื่องหมายการค้า ณ ส้ินปี 2557 และ 2556 เป็นดังนี้ 

 เครื่องหมายการค้า 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

1. เคเอฟซี 203 194 9 
2. มิสเตอร์ โดนัท 324 309 15 
3. อานตี้แอนส์ 125 117 8 
4. เปบเปอร์ลันช ์ 16 18 (2) 
5. เบียร์ดปาปา - 6 (6) 
6. ชาบูตง ราเมน  15 14 1 
7. โคล สโตน ครีมเมอรี่  14 16 (2) 
8. ริว ชาบู ชาบู  1 1 - 
9. โยชิโนยะ   18 18 - 
10. โอโตยะ   47 40 7 
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 เครื่องหมายการค้า 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

11. เดอะ เทอเรส  11 8 3 
12. เทนยะ (เปิด 11 ตุลาคม 2556) 4 2 2 
13. คัตสึยะ(เปิด 15 กรกฎาคม 2557) 3 - 3 

 รวม 781 743 38 

รายได้ของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 841.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.3% จากปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจาก รายได้ที่เพิ่มขึ้น
จากการขยายสาขาของแต่ละแบรนด์สุทธิ 38 สาขา การพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการปรับขึ้นราคาขายสินค้า 
ตลอดจนถึงการจัดท ารายการส่งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจอาหารมี
จ านวนสาขา ณ ส้ินปี 2557 ทั้งส้ิน 781 สาขา โดยมีอัตราการเพิ่มของยอดขายรวม (Total-System-Sales Growth) เป็น 9.3% 
และอัตราการเติบโตจากสาขาเดิม (Same-Store-Sales Growth) เป็น 1.4% (ปี 2556: 9.7% และ 0.9%) ตามล าดับ 

รายได้อื่น 

รายได้อื่นลดลง 70.3 ล้านบาท หรือ 15.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อน  รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้จากการ
บริหารโรงแรมของบุคคลอื่น ซ่ึงว่าจ้างให้บริษัทเข้าบริหารงานภายใต้สัญญาบริหารโรงแรม (Hotel Management 
Agreement) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ รายได้จากเงินสนับสนุนทางการตลาด  รายได้จากเงินชดเชยค่าสินไหมและอื่นๆ 
เป็นต้น รายได้อื่นลดลงเนื่องจากการลดลงของรายได้จากเงินชดเชยค่าสินไหมและค่าชดเชยอื่นๆ 

ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้น 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายจ านวน 7,856.1 ล้านบาท (ปี 2556: 7,401.4 ล้านบาท) โดยคิดเป็น
อัตราก าไรขั้นต้น 56.3% (ปี 2556: 56.7%) โดยสามารถแยกแสดงตามธุรกิจหลักได้ดังนี้ 

ประเภทธุรกิจ ปี 2557 ปี 2556 % 
เปลี่ยนแปลง 

ต้นทุนขาย
(ล้านบาท) 

ก าไรขั้นต้น 
(ล้านบาท) 

อัตราก าไร
ขั้นต้น 

(%) 

ต้นทุนขาย 
(ล้านบาท) 

ก าไรขั้นต้น 
(ล้านบาท) 

อัตราก าไร
ขั้นต้น 

(%) 

ของตน้ทุน
ขาย 

ธุรกิจโรงแรม 2,972.1 5,119.4 63.3% 3,003.1 5,034.2 62.6% -1.0% 
ธุรกิจอาหาร 4,884.0 5,016.8 50.7% 4,398.3 4,660.3 51.4% +11.0% 
   รวม* 7,856.1 10,136.2 56.3% 7,401.4 9,694.5 56.7% +6.1% 

* ต้นทนุขายและก าไรขัน้ต้นไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายส่วนที่ปันส่วนเป็นตน้ทุนขาย 

ธุรกิจโรงแรม 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายจากธุรกิจโรงแรมจ านวน 2,972.1 ล้านบาท ซ่ึงประกอบด้วยต้นทุน
ทางตรง เช่น ต้นทุนการให้บริการห้องพัก ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานของแผนกที่
เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุส้ินเปลือง เป็นต้น โดยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้น  63.3% ของรายได้จากการขาย
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และบริการ (ปี 2556: 62.6%) อัตราก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ โรงแรม
ใหม่สองแห่ง คือ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ และ โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ท 
และสปา มัลดีฟส์  

ธุรกิจอาหาร 

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายจากธุรกิจอาหารจ านวน 4,884.0 ล้านบาท ซ่ึงประกอบด้วยต้นทุน
ทางตรงเช่น ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานของแผนกที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุส้ินเปลือง เป็นต้น 
โดยคิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้น 50.7% ของรายได้จากการขาย (ปี 2556: 51.4%) อัตราก าไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อน สาเหตุหลัก
เกิดจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางตรง ซ่ึงแปรผันตามการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระส าคัญของยอดขายรวม และ จากการเพิ่มขึ้น
ของต้นทุนจากการปันส่วนมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นและ
การจัดรายการส่งเสริมการขาย ก็เป็นอีกสาเหตุที่ท าให้มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้า 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าบริหารโรงแรม ค่าเช่า ค่าบริการการใช้
บัตรเครดิต ค่าสิทธ์ิเครื่องหมายการค้า เป็นต้น โดยในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม
จ านวน 6,880.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 587.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.3%  โดยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม คิดเป็น 37.6% ของ
รายได้รวม (ปี 2556: 36.0%) อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจาก
การขยายสาขาของธุรกิจอาหารในระหว่างปีงวดเดียวกันปีที่แล้วรวมทั้งส้ิน 38 สาขา 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย   

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย (สุทธ:ิขาดทุนจากการประเมิน
ราคาราคาทรัพย์สิน) 43.1 ล้านบาท (ปี 2556: ก าไร 21.5 ล้านบาท) กล่าวคือ ลดลงจากปี 2556 จ านวน 64.6 ล้านบาท  สาเหตุ
เกิดจากส่วนแบ่งขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สินที่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทใน
เครือเซ็นทารา ซ่ึงเป็นบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 108.9 ล้านบาท (ปี 
2556: ก าไร 53.7 ล้านบาท) กล่าวคือ เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ านวน 55.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 102.8% ของก าไรสุทธิส่วนที่
เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในปีก่อน  
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รายการพิเศษปี 2557 

ก าไรจากการซื้อธุรกิจและการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 

จากการที่ธุรกิจโรงแรมได้ขยายธุรกิจ โดย วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้เข้าซ้ือกิจการในสัดส่วนเพิ่มเติมร้อยละ 49.00 
(เดิมถือหุ้นทางตรงร้อยละ 50.00) ของโรงแรม กะตะภูเก็ต จ ากัด ท าให้สัดส่วนของการลงทุนรวมคิดเป็นร้อยละ 99.00 เงิน
ลงทุนในบริษัทโรงแรม กะตะภูเก็ต จ ากัด ได้เปลี่ยนสถานะจากส่วนได้เสียในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เนื่องจาก เงินลงทุนที่แต่เดิมกลุ่มบริษัทได้เคยบันทึกส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในกิจการที่
ควบคุมร่วมกัน ดังกล่าว เมื่อกลุ่มบริษัทได้ขยายธุรกิจและเข้าลงทุนเพิ่มเติม อันส่งผลให้กิจการที่ควบคุมร่วมกัน  กลายมา
เป็นบริษัทย่อย ในทางบัญชี บริษัทจะต้องท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมก่อนการเข้าซ้ือกิจการดังกล่าว ส่งผลให้เงินลงทุนที่
แต่เดิมเคยรับรู้มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ต้องปรับราคาให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของกิจการ จากสาเหตุที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น 
ท าให้บริษัทรับรู้รายการพิเศษเป็นก าไรจากการซ้ือธุรกิจและการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจ านวน 103.1 ล้านบาท   

ก าไรสุทธ ิ

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ จ านวน 1,188.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 158.1 ล้านบาท หรือ 
11.7% โดยมีสัดส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับ 6.5%  ลดลงจากปีที่แล้วซ่ึงเท่ากับ 7.7%  สาเหตุหลักเนื่องจาก
ผลกระทบจากเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ 

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลกระทบโดยรวมต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม 
กลุ่มบริษัทได้พยายามหามาตรการต่างๆ เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เช่น การเจรจากับผู้ขาย การใช้สาธารณูปโภคอย่าง
ประหยัด การบริหารและควบคุมค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีแผนในการหารายได้เพิ่ม โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจ
บริหารโรงแรมให้มากขึ้น ในส่วนของธุรกิจอาหาร ก็ยังคงเน้นกลยุทธ์ในการขยายสาขา เพิ่มแบรนด์ธุรกิจใหม่ๆพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และท าการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2558  

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 รายได้ของธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 564.4 ล้านบาท หรือ 14.3% 
จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องมาจาก ในปี 2557 เกิดความไม่สงบของสถานการณ์ด้านการเมือง การชุมนุมใน
กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 สถานการณ์ด้านการเมืองเริ่มมีความสงบเรียบร้อย จึง ท าให้จ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้โรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 

ส าหรับรายได้ของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 162.0 ล้านบาท หรือ 3.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลัก
เนื่องมาจาก รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขาของแต่ละแบรนด์ 32 สาขา (สุทธิ) รวมไปถึงการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆและการปรับเพิ่มราคาขายสินค้าของบางแบรนด์  ธุรกิจอาหารมีจ านวนสาขา ณ ส้ินไตรมาส 2 ปี 2558 ทั้งส้ิน 774 
สาขา  

ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายจากธุรกิจโรงแรม (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัด
จ าหน่ายส่วนที่เป็นส่วนต้นทุนขาย) จ านวน 1,620.3 ล้านบาท ซ่ึงประกอบด้วยต้นทุนทางตรง เช่น ต้นทุนการให้บริการ
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ห้องพัก ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานของแผนกที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุส้ินเปลือง เป็นต้น โดย
เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้น 63.6% ของรายได้จากการขายและบริการ (งวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2557: 63.2%) อัตราก าไรเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเพียงเล็กน้อย สาเหตุหลักเนื่องมาจากอัตราค่าห้องพัก
ในไตรมาส 2 ที่เพิ่มขึ้นเป็น 4,213 บาท จากเดิม 4,197 บาท ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

ส าหรับต้นทุนขายจากธุรกิจอาหาร (ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายส่วนที่เป็นส่วนต้นทุนขาย) จ านวน 
2,387.0 ล้านบาท ซ่ึงประกอบด้วยต้นทุนทางตรง เช่น ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานของ
แผนกที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุส้ินเปลือง เป็นต้น โดยคิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้น 52.6% ของรายได้จากการขาย (งวดหกเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557: 50.2%) อัตราก าไรเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของ
ต้นทุนขาย เนื่องจากการปรับลดราคาของวัตถุดิบ การบริหารจัดการต้นทุน และการเปลี่ยนรายการสินค้าชุดโปรโมช่ันบาง
รายการรวมไปถึงมีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้น 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจ านวน 3,388.6 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 1.9% โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับรายได้รวม คิดเป็น 35.0% (งวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557: 37.1%) อัตราใช้จ่ายในการขายและ
บริหารเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุหลักเกิดจากการขยายสาขาของธุรกิจอาหารในระหว่างปีจาก 6 เดือนแรก
ของปีที่แล้วรวมทั้งส้ิน 32 สาขา (สุทธิ) แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเที่ยบกับรายได้รวม อัตราของค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารรวมนั้น ยังต่ ากว่าในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้รวม และการบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายโดยรวมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปีนี้ 

ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งทางก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
28.1 ล้านบาท (งวดหกเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557: 25.0 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจ านวน 3.1 
ล้านบาท  หรือคิดเป็น 12.4% สาเหตุหลักเนื่องมาจากก าไรจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ท
ในเครือเซ็นทารา (CTARAF) ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้นจากจากปีที่ผ่านมา     

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมี EBIT จ านวน 1,540.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ปีก่อน 500.4 ล้านบาท หรือ 48.1% โดยมีสัดส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับ 11.7% เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อนซ่ึง
เท่ากับ 6.8% สาเหตุหลักเนื่องมาจากรายได้ของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลกระทบโดยรวมต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม กลุ่ม
บริษทัได้พยายามหามาตรการต่างๆ เพื่อลดต้นทนุและค่าใช้จ่าย เช่น การเจรจากับผูข้าย การใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยดั 
การบริหารและควบคุมค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ กลุ่มบริษทัมีแผนในการหารายได้เพิ่ม โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจบริหารโรงแรม
ให้มากขึ้น ในส่วนของธุรกิจอาหาร ก็ยังคงเน้นกลยุทธ์ในการขยายสาขา เพิ่มแบรนด์ธุรกจิใหม่ๆ  พัฒนาผลิตภัณฑ์ และท า
การตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 
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14.2  ฐานะการเงิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ านวน 28,708.9 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2556 
จ านวน 515.5 ล้านบาท หรือลดลง 1.8% ส่วนใหญ่เนื่องจากการตัดค่าเส่ือมราคาของที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ระหว่างปี 
นอกจากนี้ยังมีการที่บริษัทได้ขยายธุรกิจและเข้าลงทุนเพิ่มเติม อันส่งผลให้กิจการที่ควบคุมร่วมกัน  กลายมาเป็นบริษัทย่อย   
ซ่ึงท าให้ส่วนได้เสียในการร่วมค้าลดลง อีกด้วย 

ทั้งนี้ สินทรัพย์ของบริษทัและบรษิัทย่อยที่มีสาระส าคัญมีดังนี ้

ลูกหนี้การค้า 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า-สุทธิจ านวน 531.4 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2556  
จ านวน 20.4 ล้านบาท หรือประมาณ 3.7% บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 25 วัน (ระยะเวลา
การเก็บหนี้เฉลี่ยค านวณโดยไม่รวมยอดขายของ CRG เนื่องจาก ยอดขายเกือบทั้งหมดของ CRG เป็นการขายเงินสด) ซ่ึง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการให้สินเช่ือของบริษัทและบริษัทย่อย คือ 15-30 วัน โดยมีรายละเอียดตารางแยก
วิเคราะห์อายุลูกหนี้ ดังนี้ 

  31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 

  ล้านบาท % ล้านบาท % 

ภายในวันที่ครบก าหนดช าระ 377.5 70.3% 410.5 71.4% 
เกินวันครบก าหนดช าระ     
    น้อยกว่า 3 เดือน 111.3 20.7% 112.9 19.6% 
    3-6 เดือน 38.3 7.1% 12.9 2.2% 
    6-12 เดือน 3.3 0.6% 10.1 1.8% 
    มากกว่า 12 เดือน 6.6 1.3% 28.7 5.0% 
รวม 537.0 100.0% 575.2 100.0% 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5.6)  (23.4)  
   ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 531.4  551.8  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลูกหนี้การค้าเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบก าหนดช าระร้อยละ 70.3 และเป็นลูกหนี้ที่ครบ
ก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือนร้อยละ 20.7 โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซ่ึงวิเคราะห์
จากประวัติการช าระหนี้และคาดการณ์เกี่ยวกับการช าระหนี้ในอนาคตของลูกค้า และได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จ านวนทั้งส้ิน 5.6 ล้านบาท ส าหรับลูกหนี้การค้าคงเหลือ ณ ส้ินปี 2557 ซ่ึงคาดว่าเพียงพอตามจ านวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียก
เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรพัย์ไม่มีตัวตนอื่นและสิทธกิารเช่า – สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ จ านวน 22,760.2 ล้านบาท (ปี 
2556: 22,945.2 ล้านบาท) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 419.8 ล้านบาท (ปี 2556:  459.1 ล้านบาท) และมีสิทธิการเช่า – สุทธิ
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จ านวน 877.9 ล้านบาท (ปี 2556: 920.6 ล้านบาท) ซ่ึงสามารถแสดงแยกที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
และสิทธิการเช่าตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้ 

สินทรัพย์ (ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ     

   - ธุรกิจโรงแรม 20,973.1 21,160.4 
   - ธุรกิจอาหาร 1,787.1 1,784.8 

        รวม 22,760.2 22,945.2 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน – สุทธ ิ   

   - ธุรกิจโรงแรม 54.1 58.6 

   - ธุรกิจอาหาร 365.7 400.5 

        รวม 419.8 459.1 

สิทธิการเช่า – สุทธ ิ   

   - ธุรกิจโรงแรม 830.3 866.9 
   - ธุรกิจอาหาร 47.6 53.7 

        รวม 877.9 920.6 

  รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์, สินทรพัย์ไม่มีตัวตนอื่น และสิทธิการเช่า - สุทธ ิ 24,057.9 24,324.9 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจากส้ินปี 2556 จ านวน 185 ล้านบาท หรือประมาณ 0.8% เนื่องจากค่าเส่ือมราคา 
และการตัดจ าหนายสินทรัพย์ระหว่างปี 2557  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นลดลงจากปีก่อน 39.3 ล้านบาท จากค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นในปี 2557 

สิทธิการเช่าลดลงจากส้ินปี 2556 จ านวน 42.7 ล้านบาท จากค่าตัดจ าหน่ายสิทธิการเช่าที่เกิดขึ้นในปี 2557 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ านวน 27,761.0 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 จ านวน 947.9 ล้านบาทหรือลดลง 3.3% ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลจากการตัดค่าเส่ือมราคาของที่ดิน อาคารและ 
อุปกรณ์ระหว่างงวด การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  

14.3  แหล่งที่มาของเงินทุน 

หนี้สิน 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ านวน 15,549.0 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2557 
จ านวน 1,443.7 ล้านบาท หรือลดลง 8.5% จากการที่เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 478.9 ล้านบาท และเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง 564.5 ล้านบาท รวมถึงการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประเภทเงินกู ้ วงเงิน 
(ล้านบาท) 

ยอดเบิกใช ้
(ล้านบาท) 

อัตราดอกเบี้ย 

1. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน    
- เงินเบิกเกินบัญช ี 978.2 12.8 อ้างอิง MOR 
- เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,300.0 1,300.0 อัตราคงที่ 
- เงินกู้ยืมระยะยาว* 4,524.1 4,524.1 อ้างอิงอัตราเงินฝาก

ประจ า 3 เดือน ,  อ้างอิง 
MLR 

อ้างอิง LIBOR 3 เดือน 
2. หุ้นกู้ – สุทธิ** - 4,297.3 3.30% - 4.86%, อัตรา

เงินฝากประจ า 6 เดือน + 
1.9% 

3. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกจิการ
อ่ืน 

- 33.0 อัตราคงที่ 

4. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกจิการหรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน 

- 61.1 อัตราคงที่ 

5. หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน - 27.9 อัตราคงที่ 
รวม 6,802.3 10,256.2  

* เพื่อใช้ในโครงการของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ (CIRM) โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิ รีสอร์ท 
และสปา มลัดีฟส์ (CRF) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ (CGCW) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิ
ราจบีชรีสอร์ท พัทยา (CMBR) และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต (CPBR) เป็นส่วนใหญ ่
** สุทธิจากค่าใชจ้่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชีจ านวน 2.7 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549  ผู้ถือหุ้นได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับทุนจด
ทะเบียน ดังต่อไปนี้ 

1. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท อันเป็นผลให้จ านวนหุ้นที่
ออกเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมจ านวน 180 ล้านหุ้น เป็นจ านวน 900 ล้านหุ้น 

2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 900 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,580.8 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 680.8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

3. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้ 

3.1. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน  
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3.2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1  บาทเพื่อเสนอขายแก่ประชาชน
ทั่วไป 

3.3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 60.8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1  บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท 

ในเดือนสิงหาคม 2549 บริษัทได้รับเงินจากการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 450 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดสว่น เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 720 ล้านบาท (เสนอขายในราคาหุ้นละ 1.60 บาท) และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว
กับกระทรวงพาณิชย์จาก 900 ล้านบาทเป็น 1,350 ล้านบาทเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 

ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จ านวน 230,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,580,800,000 บาท 
เป็น 1,350,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 12,211.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2557 
ประมาณ 1,495.7 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรที่เพิ่มขึ้น 459.9 ล้านบาท 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.03 0.88 และ 0.75 เท่า ตามล าดับ ซ่ึงเป็นการจัดโครงสร้างทางการเงินที่ยังคงอยู่ใน
ข้อก าหนดตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม (Covenant) โดยแหล่งที่มาของเงินทุนส่วนหนึ่งมาจากกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานของบริษัท และจากการกู้ยืม 

14.4  กระแสเงินสดและการด ารงอัตราส่วนสภาพคล่อง 

กระแสเงินสด  

 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 
2556 ดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
 2557 2556 % เปลี่ยนแปลง 
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,741.1 3,933.1 -4.9% 
- กระแสเงินสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,434.5) (1,841.3) -22.1% 
- กระแสเงินสดใช้ไปใน กิจกรรมจัดหาเงิน (2,396.4) (1,665.9) +43.9% 
                         สุทธ ิ (89.8) 425.8  

 กิจกรรมด าเนินงาน     

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มี
จ านวน 3,741.1 ล้านบาท ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจ านวน 2,017.4 ล้านบาท 
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กิจกรรมลงทุน 

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงวด 6 
เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจ านวน 1,434.5 และ 457.6 ล้านบาทตามล าดับ ส่วนใหญ่เพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
ที่เพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ซ้ือสินทรัพย์ถาวรในธุรกิจโรงแรมและขยายสาขาธุรกิจอาหาร 

กิจกรรมจัดหาเงิน 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
งวด 6 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจ านวน 2,396.4 และ 1,894.8 ล้านบาทตามล าดับ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการจ่ายช าระ
เงินคืนสถาบันการเงิน และการจ่ายดอกเบี้ย  

 การด ารงอัตราส่วนสภาพคล่อง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.46 เท่า และ 0.38 เท่า 
ตามล าดับ อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปี 2556 สาเหตุหลักเนื่องจาก เงินกู้ยืมลดลง  เมื่อพิจารณาอัตราส่วน
ความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบี้ยและเงินต้น (Debt Service Coverage Ratio) ของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงเท่ากับ 1.51 เท่า (ปี 2556: 1.36 เท่า) บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีกระแสเงินสดเพียง
พอที่จะช าระดอกเบี้ยและเงินต้นได้ 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.39 เท่า อัตราส่วนความสามารถ
ในการจ่ายช าระดอกเบี้ยและเงินต้น (Debt Service Coverage Ratio) ของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซ่ึงเท่ากับ 3.43 เท่า บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะช าระดอกเบี้ยและเงิน
ต้นได ้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  

ในปี 2557 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ให้แก่ ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านัก
งานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจ านวนเงินรวม 7,058,000 บาท 

2. ค่าบริการอืน่ 

ในปี 2557 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนการบริการอื่นๆเกี่ยวกับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันโครงการศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน (“เซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าว”)ให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจ านวนเงินรวม 270,000 บาท 
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ส่วนที่ 4 หน้าที่ 1 

ส่วนท่ี 4 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด มีช่ือภาษาอังกฤษว่า Central Plaza 
Hotel Public Company Limited โดยมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 ("บริษัท" หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีข้อก าหนดและ
เงื่อนไขตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้  

1. รายละเอียดของตราสารหนี้ที่เสนอขาย 

1.1  ลักษณะส าคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

 ผู้ออกหุ้นกู ้ : บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 

 ช่ือเฉพาะของหุน้กู ้ : หุ้นกู้ของบรษิัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จ ากัด (มหาชน) ครั้งที ่ 1/2558 

ครบก าหนดไถ่ถอนป ี2561 

 ประเภทของหุ้นกู ้ : หุ้นกู้ไม่มีประกัน ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้

 นายทะเบียนหุ้นกู ้ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 

 จ านวนหุน้กู้ที่เสนอขาย : 700,000 หน่วย 

 มูลค่ารวมของหุน้กู้ที่เสนอขาย : 700,000,000 บาท 

 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  

 ราคาเสนอขาย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท ต่อหน่วย 

 อาย ุ : 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู ้

 วันออกหุ้นกู ้ : วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 วันครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ : วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู ้ : ร้อยละ 2.41 ต่อป ี

 อัตราดอกเบี้ยผิดนดั : อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อป ี

ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่

กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้ส าหรับหุ้นกู้ไม่ว่าในขณะใดๆ ให้อัตรา

ดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียก

เก็บได้ 
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 วันช าระดอกเบี้ย : วันที่ 19 พฤษภาคม และ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ 

โดยจะท าการช าระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และ

จะท าการช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

 การจดทะเบียนหุ้นกู ้  ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์จะน าหุ้นกู้ที่ เสนอขายในครั้งนี้ไปขอจด
ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)  
และ/หรือ ตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange) ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

 ตลาดรองของหุ้นกู ้ : ไม่มี อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถซ้ือขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ 
บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็น
ตราสารหนี้ หรือตลาดรองอื่นใด 
อนึ่ง ผู้ออกหุ้นกู้อาจแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่เป็นตัวกลางซ้ือขายหุ้นกู้เพิ่มเติมใน

ภายหลัง ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ท าหน้าที่เป็นตัวกลาง

ดังกล่าว ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบทันทีที่มีการแต่งตั้งเพื่อด าเนินการแจ้ง

ต่อผู้ถือหุ้นกู ้

 อันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู ้ : หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ  “A” แนวโน้มอันดับเครดิต 

“Stable” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด โดยผลการจัดอันดับที่เผยแพร่เมื่อ

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้อย่ าง

ต่อเนื่องตลอดอายุหุ้นกู้ 

1.2 สรุปข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 

 ข้อก าหนดสิทธ ิ : ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ส าหรับหุ้นกู้ 
(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 หน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู ้ : 1. ค ารับรองของผู้ออกหุ้นกู ้

ตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้คงค้างภายใต้หุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้ค า
รับรองและรับประกันต่อผู้ถือหุ้นกู้ว่า   

1.1 ผู้ออกหุ้นกู้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจ ากัดที่จดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย และได้รับอนุญาตให้ด าเนิน
กิจการตามวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย   
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1.2 การด าเนินการหรือการกระท าใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ในการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้เป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของผู้ออกหุ้นกู้  รวมทั้งกฎ ระเบียบของ
ส านักงาน ก.ล.ต. ทุกประการ และไม่เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือ
หลีกเลี่ยงพันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้
ให้ไว้หรือมีอยู่กับบุคคลอื่นๆ 

1.3 การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตามมติที่
ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 
2552 โดยอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจในการพิจารณาก าหนด
รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาและด าเนินการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควร โดยให้อยู่ภายใต้ข้อก าหนด 
ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.4 ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาต ความยินยอม ใบอนุญาต หรือได้กระท าการ
อื่นใดตามที่จ าเป็นเพื่อให้สิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้
มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมาย และมีผลบังคับใช้ได้ตามเงื่อนไข
และข้อตกลงที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

1.5 ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ได้เกิดขึ้นและก าลังด าเนินอยู่ และไม่มีเหตุการณ์

หรือการละเว้นที่เกี่ยวข้องกับหรือถือว่าเกี่ยวข้องกับการผิดนัดใดๆ ของ

ผู้ออกหุ้นกู้ได้เกิดขึ้น ซ่ึงเมื่อมีการให้ค าบอกกล่าว และ/หรือ เมื่อเวลาได้

ล่วงพ้นไป และ/หรือ เมื่อมีการบรรลุเงื่อนไขอื่นใด จะท าให้เจ้าหนี้ราย

หนึ่งรายใดหรือหลายรายของผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิประกาศให้หนี้ของตน

ถึงก าหนดช าระและพึงช าระก่อนถึงก าหนดเวลาช าระหนี้ หรือคู่สัญญา

ใดๆ มีสิทธิยกเลิกหรือบอกเลิกสัญญาใดๆ ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้เป็นคู่สัญญา

โดยสัญญาดังกล่าวมีความส าคัญต่อการประกอบธุรกิจหรือสถานะทาง

การเงินของผู้ออกหุ้นกู้ 

   2. หน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู ้

 ตลอดระยะเวลาที่ยั งคงมีหนี้คงค้างภายใต้หุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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2.1 การประกอบธุรกิจและการเอาประกันภัยของผู้ออกหุ้นกู้และบริษทัย่อย 

 ผู้ออกหุ้นกู้ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดและจะด าเนินการให้บริษัท
ย่อยใช้ความพยายามอย่างดีที่ สุดในการประกอบธุรกิจของตนให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการจัดการและ
บริหารองค์กรที่ดี 

 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องด าเนินการบริหารและบ ารุงรักษาและด าเนินการให้
บริษัทย่อยแต่ละบริษัท บริหารและบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของตน ให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการ
บ ารุงรักษาที่ดีและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของการประกอบธุรกิจ
นั้นๆ และตามกฎหมายหลักที่ใช้บังคับและเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง 

 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีและด ารงรักษาไว้และด าเนินการให้บริษัท
ย่อยจัดให้มีและด ารงรักษาไว้ซ่ึงการประกันภัยในส่วนของตนตาม
วงเงินประกันภัยและต่อความเส่ียงภัยทั้งหลายซ่ึงผู้ประกอบการใน
ลักษณะเดียวกันกับผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยดังกล่าวจะเอาประกันภัย
ไว้ตามปกติ 

2.2 บัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุน้กู้และบริษทัย่อย 

 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดท าและเก็บรักษาและจะดูแลให้บริษัทย่อยจัดท าและ
เก็บรักษาซ่ึงบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตาม
หลักการทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเทศไทย 

2.3 การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นกู ้

 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดเตรียมและจัดให้มีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ตามเวลา
ที่ก าหนดไว้ ณ ส านักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถ
ตรวจสอบและคัดส าเนาได้โดยสะดวก ระหว่างวันและเวลาท าการของ
ผู้ออกหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการด าเนินงานของผู้
ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุหุ้นกู ้

(ก) ส าเนาของข้อก าหนดสิทธิฉบับนี้และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ 
โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันลงนามในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียน
หุ้นกู้  ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบคู่ฉบับของข้อก าหนดสิทธินี้ให้
นายทะเบียนเก็บรักษาไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีเหตุ
จ าเป็นและสมควร ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอคู่ฉบับของข้อก าหนดสิทธิ
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ดังกล่าวจากนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ 

(ข) ส าเนางบการเงิน รายงาน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้ 

(1) ส าเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยโดยจัดให้มีภายในวันเดียวกันกับวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่ง
ให้แก่ส านักงาน กลต. แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้องไม่เกิน 45 (ส่ี
สิบห้า) วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส 

(2) ส าเนางบการเงินประจ างวดการบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยจัดให้มีภายในวันเดียวกันกับ
วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้แก่ส านักงาน กลต . แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ 
จะต้องไม่เกิน 2 (สอง) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี  

(3) รายงานประจ าปีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ โดยจัดให้มีภายใน
วันเดียวกันกับวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้แก่ส านักงาน กลต. แต่ทั้งนี้ ไม่ว่า
ในกรณีใดๆ จะต้องไม่เกิน 4 (ส่ี) เดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลา
บัญช ี

(4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี โดยจัดให้มีภายในวันเดียวกันกับ
วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้แก่ส านักงาน กลต . แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ 
จะต้องไม่เกิน 3 (สาม) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี  

(5) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้ (Credit 
Update) ที่จัดท าโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ส านักงาน กลต. 
ให้ความเห็นชอบ โดยจะส่งให้ภายในวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับใบรายงาน
ดังกล่าวจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

(ค) ส าเนาเอกสารที่เป็นหลักฐานแสดงว่าได้มีการช าระเงินค่าดอกเบี้ยตาม
หุ้นกู้ทั้งหมดโดยครบถ้วนแล้ว โดยจัดให้มีภายในวันที่ครบก าหนด
ช าระดอกเบี้ยนั้นๆ   

(ง) หนังสือแจ้งการยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซ้ือหุ้นกู้คืนจากตลาด
รอง (ถ้าม)ี 

(จ) หนังสือแจ้งการ เปลี่ ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้  ในกรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้ 

(ฉ) เอกสารหรือหลักฐานอื่นทีผู่้ถือหุน้กู้จะร้องขอตามสมควร 
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2.4 หน้าที่ในการจัดท าและส่งรายงานให้แก่ผู้ถือหุ้นกู ้ 

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดท าและส่งรายงานให้ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายภายใน
ระยะเวลา 14 (สิบส่ี) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้  

(ก) จ านวนหรือสัดส่วนการกู้ยืมเงิน การค้ าประกัน หรือการก่อภาระหนี้อื่น
ของผู้ออกหุ้นกู้ที่อาจท าให้ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้เกินสัดส่วนหรือผิด
เงื่อนไขที่ได้ผูกพันไว้ตามข้อก าหนดสิทธิฉบับนี้ 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง เช่น 
มีการขาดทุนหรือมีการลดทุนอย่างมีนัยส าคัญ หรือกรณีเกิดความ
เสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระส าคัญในการประกอบธุรกิจของตน 
เป็นต้น 

(ค) รายงานเหตุการณ์ที่อาจเปน็เหตุให้ผู้ออกหุน้กู้ไม่สามารถช าระหนี้ให้ผู้
ถือหุ้นกู้ได ้

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดช าระหนี้ต่อเจ้าหนี้เงินกู้ และ/หรือ เจ้าหนี้ตามตราสาร
หนี้ที่มีมูลค่าหนี้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็นจ านวนเงิน
รวมกันเกินกว่า 400,000,000 บาท (ส่ีร้อยล้านบาท) หรือจ านวนเงินใน
สกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับเงินจ านวนดังกล่าว  หรือกรณีบริษัทย่อยผิด
นัดช าระหนี้ต่อเจ้าหนี้เงินกู้ และ/หรือ เจ้าหนี้ตามตราสารหนี้ที่มีมูลค่า
หนี้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็นจ านวนเงินรวมกันเกิน
กว่า 400,000,000 บาท (ส่ีร้อยล้านบาท) หรือจ านวนเงินในสกุลเงินอื่น
ที่เทียบเท่ากับเงินจ านวนดังกล่าว 

(จ) ผู้ ออกหุ้นกู้ ต้ องค าพิพ ากษา เสร็ จ เด็ ดข าด  หรือค า ช้ีข าดของ
อนุญาโตตุลาการให้ช าระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 
400,000,000 บาท (ส่ีร้อยล้านบาท)  หรือจ านวนเงินในสกุลเงินอื่นที่
เทียบเท่ากับเงินจ านวนดังกล่าว หรือกรณีบริษัทย่อยต้องค าพิพากษา
เสร็จเด็ดขาด หรือค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการให้ช าระเงินครั้งเดียว
หรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 400,000,000 บาท (ส่ีร้อยล้านบาท) หรือ
จ านวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับเงินจ านวนดังกล่าว เว้นแต่ผู้
ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อย มีความสามารถช าระหนี้ดังกล่าวได้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าช้ีขาด
อันเป็นที่สุดของอนุญาโตตุลาการนั้น และการช าระหนี้นั้นไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถในการช าระหนี้ตามหุ้นกู้
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ของผู้ออกหุ้นกู้ 

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่มีอยู่ในใบหุ้นกู้หรือ
ในส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อก าหนดสิทธิฉบับนี้ 

(ช) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือ
บางส่วน อันมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการประกอบธุรกิจของตน 

(ซ) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะ
การประกอบธุรกิจ 

(ฌ) ผู้ออกหุ้นกู้กระท าหรือถูกกระท าอันมีลักษณะเป็นการครอบง าหรือถูก
ครอบง ากิจการตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

(ญ) ส าเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะในส่วนของผู้ถือหุ้นกู้รายดังกล่าว) เมื่อ
ผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ  ทั้งนี้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งหรือด าเนินการให้นาย
ทะเบียนหุ้นกู้จัดส่ง 

(ฎ) กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้หรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้
มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่น
ใดที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจ าเป็นที่ต้องส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมี
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน 
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งข้อช้ีแจงหรือส่งข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบ 

2.5 หน้าที่อ านวยความสะดวกในการเข้าตรวจเอกสาร 

ผู้ออกหุ้นกู้จะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจดู
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้
ถือหุ้นกู้ร้องขอตามสมควรในระหว่างเวลาท าการของผู้ออกหุ้นกู้หรือ
นายทะเบียนหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ เป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 (เจ็ด) 
วัน ก่อนหน้าวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะเข้าตรวจดูเอกสารดังกล่าว 
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2.6 การช าระภาษี 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระและจะด าเนินการให้บริษัทย่อยแต่ละบริษัทของตน
ช าระภาษีต่าง ๆ ทั้งส้ินที่เรียกเก็บจากสินทรัพย์ รายรับ รายได้  หรือ
ก าไรของตน ก่อนที่ภาษีนั้น ๆ จะล่วงเลยก าหนดที่จะต้องช าระ 
ตลอดจนจะท าการช าระหรือด าเนินการให้มีการช าระเงินตามข้อ
เรียกร้องอันชอบด้วยกฎหมายต่างๆ ทั้งส้ิน ไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ที่
เป็นข้อเรียกร้องที่หากว่าการไม่ช าระแล้วอาจก่อให้เกิดภาระติดพันหรือ
สิทธิยึดหน่วงเหนือสินทรัพย์ รายรับ รายได้ หรือก าไรในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญได้ หรือก่อให้เกิดบุริมสิทธิเหนือหนี้อื่นๆ เว้นแต่ในกรณีที่ 
(1) ภาษีหรือเงินดังกล่าวก าลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริตและ
โดยวิธีการที่ถูกต้อง และ (2) ได้มีการกันเงินส ารองหรือเงินเผื่อเหลือ
ตามที่อาจจ าเป็นต้องกันไว้แล้วส าหรับเรื่องดังกล่าว ตามหลักการบัญชี
ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

2.7 การเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหุ้นกู้ 

 หากมีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะ
จัดหาบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ โดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน 
นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ หรือควรจะทราบว่าจะต้องมีการเปลี่ยนตัว
บุคคลดังกล่าว 

2.8 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้และผู้
ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ส านักงาน ก .ล.ต. ให้
ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้  

 อนึ่ง  ตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดการให้มีสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบท าการทบทวนผลการจดั
อันดับเครดิตส าหรับหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ดังกล่าว เมื่อมีเหตุการณ์อย่าง
หนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นอันอาจมีผลกระทบต่อการจัดอันดับเครดิต หรือ
ทบทวนผลการจัดอันดับเครดิตตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
ดังกล่าวเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้แต่
อย่างใด ซ่ึงผลการทบทวนการจัดอันดับเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตลอดอายุของหุ้นกู้ 
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2.9 การจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือในตลาดตรา
สารหนี้ 

 ผู้ออกหุ้นกู้จะน าหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ไปขอจดทะเบียนในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) และ/หรือใน
ตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange) ภายในวันออกหุ้นกู้ 
และจะคงให้หุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย และ/หรือในตลาดตราสารหนี้ ตลอดอายุหุ้นกู้  

2.10 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดสิทธิ 

 ผู้ออกหุ้นกู้จะปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
ค าส่ังต่างๆ ที่ออกตามกฎหมายโดยเคร่งครัดและจะปฎิบัติตามข้อ
ผูกพันและเงื่อนไขต่างๆ ของข้อก าหนดสิทธิโดยเคร่งครัดตลอดอายุ
ของหุ้นกู้จนกว่าหนี้หุ้นกู้ได้ระงับลงทั้งจ านวน หรือกรณีที่หุ้นกู้ได้
ระงับลงทั้งจ านวนก่อนครบก าหนดอายุของหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) 

2.11 การด ารงอัตราส่วนทางการเงิน  

 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องด ารงสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ของผู้ออกหุ้นกู้ใน
อัตราส่วนไม่เกิน 2:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปี โดยท าการค านวณ
จากงบการเงินรวม 

 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของการค านวณอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นให้ค า
จ ากัดความตามที่ระบุไว้มีความหมายดังต่อไปนี้  

 "หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย" หมายถึง หนี้สินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีภาระ
ดอกเบี้ยตามที่ปรากฎในงบการเงินรวม ทั้งนี้  ให้รวมถึง ส่วนของ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าค้ าประกัน อาวัล หรือ ก่อ
ภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใดๆ หรือนิติบุคคลอื่น 
(การค้ าประกันไม่รวมถึงกรณีที่บุคคลอื่นเข้าผูกพันตนเป็นผู้ค้ าประกัน
ผู้ออกหุ้นกู)้ แต่ไม่รวมถึงรายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี 

"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่
ปรากฎในงบการเงินรวม 

"งบการเงินรวม" หมายถึง งบการเงินรวมประจ าปี (Consolidated 



 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 10 

Annual Financial Statements) ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีและผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ว 

2.12 การด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน   

 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

3. ข้อละเว้นของผู้ออกหุ้นกู ้

 ตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้คงค้างภายใต้หุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องไม่
กระท าการดังต่อไปนี้  

3.1 การควบรวมกิจการ 

 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ (และจะจัดการมิให้บริษัทย่อย) ด าเนินการใดๆ เพื่อ
หรือเกี่ยวข้องกับการรวมหรือควบกิจการของบริษัทของตนหรือกิจการ
ของตนกับผู้อื่น หรือกระท าการหรือยินยอมให้มีการกระท าใดๆ ที่มี
ลักษณะหรือมีผลเช่นเดียวกับการรวมหรือควบกิจการ  

3.2 การเลิก การยุติการด าเนินการ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกิจการ 

 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ (และจะจัดการมิให้บริษัทย่อย) ด าเนินการใดๆ เพื่อ
หรือเกี่ยวข้องกับการเลิกหรือยุติการประกอบกิจการ หรือเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของกิจการในสาระส าคัญที่ก าลังด าเนินอยู่ในปัจจุบัน (ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ส าคัญ) ยกเว้นในกรณีที่การเลิกหรือยุติการ
ประกอบกิจการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยส าคัญต่อความสามารถในการช าระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ 

3.3 การไม่จ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน 

 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ และจะจัดการมิให้บริษัทย่อย ด าเนินการใดๆ เพื่อ 
หรือเกี่ยวข้องกับการขาย โอน หรือจ าหน่ายจ่ายโอน  ทรัพย์สิน สิทธิ 
หรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย (ตามแต่กรณี) ที่เป็น
สาระส าคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะกระท าผ่านธุรกรรมครั้งเดียวหรือหลาย
ธุรกรรม (และไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ก็ตาม) ยกเว้น
ในกรณีที่ การขาย โอน หรือจ าหน่ายจ่ายโอน ทรัพย์สินดังกล่าวไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถในการ
ช าระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้  
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3.4 การไม่จ่ายเงินปนัผล 

 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าในรูปแบบใด (ยกเว้นกรณีการจ่าย
หุ้นปันผล) ในแต่ละปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้เป็นจ านวนเกินกว่า
ร้อยละ 60 (หกสิบ) ของผลก าไรสุทธจิากงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้
ในปีนั้นๆ ทั้ งนี้  ในกรณีที่ เกิดเหตุผิดเงื่อนไข หรือข้อตกลงตาม
ข้อก าหนดสิทธินี้ หรือในกรณีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าอาจจะเกิดเหตุผิด
เงื่อนไข หรือข้อตกลงตามข้อก าหนดสิทธินี้ หรือในกรณีที่การจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุท าให้เกิดเหตุผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลง
ตามข้อก าหนดสิทธินี้  ผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายเงินปันผลไม่ว่าในรูปแบบใดๆ 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ 

3.5 การลดทุน 

 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ด าเนินการใดๆ เพื่อให้มีการลดทุนช าระแล้วของผู้ออก
หุ้นกู ้เว้นแต่ เป็นกรณี การลดทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดผลขาดทุน
สะสมทางบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้าม)ี และการลดทุนดังกล่าวจะต้องไม่
ท าให้ผู้ออกหุ้นกู้มีเงินสดหรือทรัพย์สินลดลง  

3.6  การไม่ให้เงินกู้ยืมและไม่รับโอนหนี ้  

 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่และจะจัดการมิให้บริษัทย่อย (ก) ให้เงินกู้ยืมแก่บุคคล
ใดๆ หรือ (ข) ให้การค้ าประกัน อาวัล หรือให้ หรือยอมรับการตกลง
เพื่อรับผิดชอบชดใช้ หรือเข้ารับเอาภาระหนี้ของบุคคลอื่นมาเป็นของ
ตน หรือกระท าการอื่นใดที่ก่อให้เกิดผลในท านองเดียวกัน ทั้งนี้ เว้นแต่
กรณีเป็นการด าเนินการในทางการค้าปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้  

 ดอกเบี้ยหุ้นกู ้ : 1. ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระดอกเบี้ย ในวนัช าระดอกเบี้ยหุ้นกู ้ 

   2. จ านวนดอกเบี้ยส าหรับหุ้นกู้ในแต่ละงวดดอกเบี้ย ให้ค านวณจากเงินต้น

ของหุ้นกู้ ในอัตราร้อยละ 2.41 ต่อปี โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปีมี 

365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจ านวนวันที่ผ่านไปจริงใน

แต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ การเลื่อนวันช าระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันท าการ ตามที่ก าหนดไว้

ในข้อ 8.4 ของข้อก าหนดสิทธินั้น จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการ

ค านวณดอกเบี้ยที่ก าหนดไว้นี้ เว้นแต่ในกรณีวันช าระดอกเบี้ยงวด

สุดท้ายไม่ตรงกับวันท าการ ให้เลื่อนวันช าระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันท า

การถัดไป และจะต้องน าจ านวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่
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รวม) วันช าระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไป มารวมค านวณดอกเบี้ยด้วย 

   3. ในกรณีที่ผลการค านวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้ มีจ านวนทศนิยม

มากกว่า 6 (หก) ต าแหน่ง ให้ปัดทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก)ต าแหน่ง

โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่มีเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) 

นอกนั้นให้ปัดลง 

   4.  ในกรณีที่ผู้ ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช าระหนี้ เ งินต้น ตามเงื่อนไขใน

ข้อก าหนดสิทธิ (ซ่ึงรวมถึงกรณีที่หนี้ถึงก าหนดช าระโดยพลันตามที่

ระบุไว้ในข้อ 11.2 ของข้อก าหนดสิทธิ) ดอกเบี้ยส าหรับหนี้ที่ค้างช าระ

นับจากวันถึงก าหนดช าระจนถึงวันที่ ผู้ออกหุ้นกู้ท าการช าระหนี้
ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด   

 การช าระเงินต้นของหุน้กู้ : (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยท า
การช าระโดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือ
หุ้นกู้ตามที่ได้แจ้งไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ซ่ึงผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งความ
ประสงค์การขอรับช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมน าส่งส าเนา
สมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และส าเนาบัตรประชาชน
หรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคลที่รับรองส าเนาถูกต้องให้แก่นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันช าระเงินต้นหรือโดยเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นใน
ต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
กู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้
ไม่จ าเป็นต้องน าใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ 

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน  ผู้ออกหุ้นกู้
จะช าระเงินต้นตามหุ้นกู้ ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือ
แจ้งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิใน
หุ้นกู้จ านวนต่างๆ ที่ลง ทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในช่ือของศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์โดยท าการช าระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยการโอน
เงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้แจ้งไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ ซ่ึงผู้ถือ
หุ้นกู้จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
พร้อมน าส่งส าเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีช่ือของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และ
ส าเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคลที่รับรอง
ส าเนาถูกต้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าสิบส่ี (14) วันก่อนวัน
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ช าระเงินต้น หรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ 
และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ทางอากาศ (Air Mail) 
(ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่อยู่ที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อ
การไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จ าเป็นต้องน าใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อ
ใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ 

 การช าระดอกเบี้ยหุ้นกู ้

หรือเงนิอื่นใด (ถ้ามี) 

: (ก) กรณีทั่วไป  ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระดอกเบี้ยหรือเงนิจ านวนอื่นใดภายใต้หุ้น

กู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยท าการช าระโดยผ่านนายทะเบียนหุน้กู้ โดย

การโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตาม ที่ได้แจ้งไว้กับนายทะเบียนหุ้น

กู้ซ่ึงผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับช าระโดยการโอนเงิน

เข้าบัญชีพร้อมน าส่งส าเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีช่ือของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏ

อยู่และส าเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคลที่

รับรองส าเนาถูกต้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าสิบส่ี (14) วัน

ก่อนวันช าระดอกเบี้ยหรือเงินจ านวนอื่นใด (ถ้ามี)หรือโดยเช็คขีดคร่อม

เฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ใน

ต่างประเทศ)ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

กู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการช าระดอกเบี้ย ทั้งนี้ ในการ

ช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จ าเป็นต้องน าใบหุ้นกู้มาเวนคืน
ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ 

   (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน  ผู้ออกหุ้นกู้

จะช าระดอกเบี้ยหรือเงินจ านวนอื่นใดภายใต้หุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่บุคคลที่

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรง

สิทธิในหุ้นกู้จ านวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในช่ือ

ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยท าการช าระโดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ 

โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้แจ้งไว้กับนายทะเบียน

หุ้นกู้ ซ่ึงผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับช าระโดยการโอน

เงินเข้าบัญชีพร้อมน าส่งส าเนาสมุดบัญชีหน้าที่มี ช่ือของผู้ถือหุ้นกู้

ปรากฏอยู่และส าเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคล

ที่รับรองส าเนาถูกต้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าสิบส่ี (14) วัน

ก่อนวนัช าระเงินต้นหรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือ

หุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่

ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการช าระดอกเบี้ย ทั้งนี้ ในการ
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ช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จ าเป็นต้องน าใบหุ้นกู้หรือใบรับ
เพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ 

 การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซ้ือ
คืนหุน้กู ้

 1. ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  โดย
การช าระเงินต้นทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้และดอกเบี้ยงวดสุดท้าย 

   2. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซ้ือคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใดๆ จากตลาดรองหรือ

แหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ท าค าเสนอขอซ้ือคืน

หุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องท าค าเสนอขอซ้ือคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือ

หุ้นกู้ทุกราย และจะต้องท าการซ้ือคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงประสงค์จะ
ขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย 

   3. เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ท าการซ้ือคืนหุ้นกู้แล้ว  จะมีผลท าให้หนี้ตามหุ้นกู้

ดังกล่าวระงับลง เนื่องจากหนี้เกลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออก

หุ้นกู้จะน าหุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้

จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซ้ือมาดังกล่าว  

รวมทั้งแจ้งเรื่องการซ้ือคืนหุ้นกู้ให้ตลาดรองที่มีการซ้ือขายหุ้นกู้และ

ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ โดยต้องเป็นไปตามกฎหมาย
และประกาศที่เกี่ยวข้อง 

 เหตผุิดนดั : กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิดนัดตามข้อก าหนดสิทธิ 

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย เมื่อถึงก าหนดช าระ
ไม่ว่างวดใดงวดหนึ่ง  

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไข หรือภาระหน้าที่ ไม่ว่าข้อใด
ข้อหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ (เว้นแต่กรณีการไม่ช าระเงิน
ต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย) โดยหากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุที่สามารถ
แก้ไขได้ แต่ไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน 
ภายหลังจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขการกระท า
ผิดข้อตกลงดังกล่าวแล้ว โดยผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย
รวมกัน) ซ่ึงถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่
ยังมิได้ท าการไถ่ถอนทั้งหมด อย่างไรก็ดี หากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุ
ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ก็ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้นโดยทันที โดยมิ
ต้องมีระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน เพื่อการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดช าระหนี้ใดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) มี
จ านวนรวมกันเกินกว่า (400,000,000 (ส่ีร้อยล้าน) บาท หรือจ านวนเงิน
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ในสกุลเงินอื่น ซ่ึงมีมูลค่าเทียบเท่าจ านวนเงินดังกล่าว) และ/หรือ บริษัท
ย่อยผิดนัดช าระหนี้ใดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) มีจ านวน
รวมกันเกินกว่า 400,000,000 (ส่ีร้อยล้าน) บาท (หรือจ านวนเงินในสกุล
เงินอื่น ซ่ึงมีมูลค่าเทียบเท่าจ านวนเงินดังกล่าว) หรือในกรณีมีเหตุท าให้
เจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยมีสิทธิเรียกให้ช าระคืนหนี้
ดังกล่าวก่อนครบก าหนด โดยการเร่งรัดการช าระหนี้ก่อนครบก าหนด
นั้นเป็นผลจากการเกิดเหตุผิดนัด โดยที่ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อย 
ไม่ท าการช าระหนี้ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับ
จากวันที่ถึงก าหนดช าระหนี้นั้นๆ   

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ถูกพิทักษ์
ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึด บังคับหรืออายัดทรัพย์ หรือมีการฟ้องร้อง
เหนือทรัพย์สิน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ) หรือผู้ออกหุ้นกู้ 
และ/หรือ บริษัทย่อยกระท าการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้ตนต้องตกอยู่
ภายใต้ข้อสันนิษฐานว่าตนเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ตามที่ระบุไว้ใน
มาตรา 8 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2542 หรือกรณีมีการยื่นขอ (ไม่ว่าโดยบุคคลอื่นหรือโดย
ตนเอง) ให้ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยล้มละลาย โดยศาลที่มี
อ านาจได้รับค าขอนั้นไว้พิจารณาแล้ว หรือมีการเริ่มด าเนินการ (ไม่ว่า
โดยบุคคลอื่นหรือโดยตนเอง) เพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ และ/
หรือ บริษัทย่อย ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ กรณีมีการเจรจา
ปรับโครงสร้างหนี้หรือประนอมหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้และ /หรือ บริษัท
ย่อย หรือ กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยท าการหยุดพักช าระ
หนี้เป็นการทั่วไป  

(จ) หากผู้ออกหุ้นกู้ต้องค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค า ช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการให้ช าระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า  
400,000,000 (ส่ีร้อยล้าน) บาท (หรือเงินสกุลอื่นที่มีจ านวนเทียบเท่า) 
โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถท าการช าระเงินให้ครบถ้วนได้ตามค าส่ัง
ดังกล่าว หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซ่ึงถือหุ้น
กู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมี
ความเห็นอันสมควรว่าการช าระเงินดังกล่าวอาจท าให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ภายใต้ข้อก าหนดสิทธิ
ได้  

(ฉ) กรณีการปฏิบัติตามหน้าที่ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอยู่
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ภายใต้หุ้นกู้และข้อก าหนดสิทธิกลายเป็นส่ิงที่มิชอบด้วยกฎหมาย  ขัด
ต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลผูกพันผู้ออกหุ้นกู้ 

(ช) เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การงดเว้น หรือยกเลิกใบอนุญาต หนังสือ
รับรอง หนังสือยินยอม สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ และ /หรือ 
บริษัทย่อยได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ บุคคล หรือนิติบุคคล
ใด ๆ ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยจ าเป็นต้องมีไว้หรือใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของตน ซ่ึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การงดเว้น หรือยกเลิก
เช่นว่านั้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฎิบัติตามข้อก าหนดสิทธิหรือตาม
สัญญาในการช าระหนี้ตามหุ้นกู้และผู้ ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไข
เหตุการณ์ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่เกิด
เหตุการณ์นั้นๆ  

(ซ) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยถูกด าเนินการโดยทางกฎหมาย หรือ
ค าส่ังของรัฐ หรือเพราะกรณีอื่นใดอันมีผลให้การด าเนินงานหรือธุรกิจ
ของผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยดังกล่าวต้องเปลี่ยนแปลงหรือสะดุดลง 
หรือมีผลให้ทรัพย์สิน หรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อย
ดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนต้องถูกยึด อายัด เวนคืน หรือตกเป็น
ของหน่วยงานราชการใดๆ ของราชอาณาจักรไทย และกรณีดังกล่าว
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างส าคัญต่อผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้น
กู้มิได้แก้ไขเยียวยาเหตุการณ์ดังกล่าวภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วัน
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 

 ผลของการผิดนัด : เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 11.1 ของข้อก าหนดสิทธิ หาก 

(ก)  ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) 
ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ  

(ข)  มีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบให้ด าเนินการ หรือ 

(ค)  เป็นกรณีตามข้อ 11.1 (ก) (ง) หรือ (ฉ) ของข้อก าหนดสิทธิ 

ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ท าการช าระเงินต้นพร้อม
ด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่ค านวณจนถึงขณะนั้นซ่ึงถือเป็นอันถึงก าหนดช าระ
โดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่ผู้
ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินไม่ว่าจ านวนใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้รายใด หากไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น 
ให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด 
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 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนด
สิทธ ิ

: (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 13.1 (แต่
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้อันเป็น
การขยายอายุหุ้นกู้หรือการช าระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้
เป็นหุ้น หุ้นกู้อื่นหรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ และ
เพื่อกรณีอื่นใดที่กฎหมายห้ามมิให้ด าเนินการ) ต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ออกหุ้นกู้  และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้  และได้แจ้งการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว เว้นแต่กฎหมายจะก าหนด
เป็นประการอื่น  

(2) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุ้นกู้
และส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้อง
ขอ  

 กฎหมายที่ใช้บังคับ : ข้อก าหนดสิทธิฉบับนี้ใช้กฎหมายไทยบังคับ 

 
2. ข้อจ ากัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย 

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนราย
ใหญ่ และผู้ออกหุ้นกู้ได้จดข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้ให้จ ากัดอยู่ในผู้ลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้กับส านักงาน ก.ล.ต. แล้วตาม
ข้อ 35 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้นผู้ออกหุ้นกู้จะไม่รับและจะ
ด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก  

ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นไปตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.5/2552 เรื่องการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท 
ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  
  
3. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้ 

การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) โดยเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ และเป็นการเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ /หรือ ผู้
ลงทุนรายใหญ่ ตามที่ได้ก าหนดประเภทของผู้ลงทุนสถาบัน และ /หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสาร
หนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซ่ึงประกอบด้วย  

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้ "ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง 

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย  
(2) ธนาคารพาณิชย์  
(3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
(4) บริษทัเงนิทุน  
(5) บริษทัเครดิตฟองซิเอร์  
(6) บริษทัหลักทรัพย์  
(7) บริษทัประกนัวินาศภัย 
(8) บริษทัประกนัชีวิต 
(9) กองทุนรวม 
(10) กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (26) หรือ

ของผู้ลงทุนรายใหญ่ 
(11) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(12) กองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ 
(13) กองทุนประกันสังคม 
(14) กองทุนการออมแห่งชาต ิ
(15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
(16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(17) ผู้ประกอบธุรกิจการซ้ือขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
(18) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
(19) สถาบันคุ้มครองเงนิฝาก 
(20) ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(21) นิติบคุคลประเภทบรรษัท 
(22) นิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมด 
(23) ผู้ลงทุนต่างประเทศซ่ึงมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (22) 
(24) ผู้จัดการกองทุนที่มีช่ือในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้จัดการกองทุน 

(25) ผู้จัดการลงทุนที่มีช่ือในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้จัดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(26) ผู้ลงทุนอืน่ใดตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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และ “ผู้ลงทุนรายใหญ”่ หมายถึง 
(1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

(ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป 
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้วตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป 
(2) บุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 

(ก) มี สินทรัพย์ สุท ธิตั้ งแต่ห้ า สิบล้านบาทขึ้นไป ทั้ งนี้  สินทรัพย์ดั งกล่ าวไม่นับรวมมูลค่ า
อสังหาริมทรัพย์ซ่ึงใช้เป็นที่พักอาศัยประจ าของบุคคลนั้น 

(ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่สี่ล้านบาทขึน้ไป 
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแตสิ่บล้านบาทขึน้ไป  

3.2 ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
ส านักงานใหญ่ 
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ 
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 10140 
โทร. 02-222-0000 

  
สถานที่ติดต่อ 
400/22 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรสาร 02-470-2022 

 
3.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้ด าเนินการจัด
จ าหน่ายหุ้นกู้ ซ่ึงจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามจ านวนและราคาที่ระบุในข้อ 1 ของส่วนที่ 4 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

  
3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ 

รายการค่าใช้จ่าย(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท 
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 50,000 
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้* โดยประมาณ 200,000 

รวมประมาณ 250,000 
หมายเหตุ : * ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์ใบหุ้นกู้ ค่า

จัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เป็นต้น 

3.5 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุ้นกู้ 

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซ้ือหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุ้นกู้ ได้ที่ส านักงานของ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และที่หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มี
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บริการรับจองซ้ือ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ในระหว่างเวลาท าการของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุน
สามารถดาวน์โหลด (Download) ร่างหนังสือช้ีชวน เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ ก่อนท าการจองซ้ือหุ้น
กู้ จากเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th 

 
3.6 วันและวิธีการจองซ้ือและการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ 

3.6.1 (ก) ในกรณีผู้จองซ้ือที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ 
ผู้ประสงค์จะจองซ้ือหุ้นกู้จะต้องจองซ้ือหุ้นกู้ขั้นต่ า 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่ง
แสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท 

 
(ข) ในกรณีผู้จองซ้ือหุ้นกู้ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน 

ผู้ประสงค์จะจองซ้ือหุ้นกู้จะต้องจองซ้ือหุ้นกู้ขั้นต่ า 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่ง
แสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 10 (สิบ) หน่วย หรือ 10,000 (หนึ่งหมื่น) บาท 

 
3.6.2 ผู้ที่ประสงค์จะจองซ้ือหุ้นกู้ต้องกรอกรายละเอียดการจองซ้ือหุ้นกู้ในใบจองซ้ือหุ้นกู้ให้ถูกต้อง 

ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือช่ือและประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ดังนี้ 

 
(ก) ในกรณีผู้จองซ้ือที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ 

1) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ให้แนบบัตร
ประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

 
2) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนา

หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
3) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบ

ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกินสาม (3) เดือน) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
4) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้อง

แนบส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท 

http://www.sec.or.th/
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หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกินสาม 
(3) เดือน) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  
และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มี
อ านาจลงนามซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
(ข) ในกรณีผู้จองซ้ือหุ้นกู้ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน 

1) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบ
ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกินสาม (3) เดือน) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
2) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้อง

แนบส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท 
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกินสาม 
(3) เดือน) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  
และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มี
อ านาจลงนามซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
 3.6.3 ผู้ที่ประสงค์จะจองซ้ือหุ้นกู้ต้องจัดส่งเอกสารตามที่ก าหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซ้ือครั้งเดียวเต็ม

ตามจ านวนหุ้นกู้ที่จองซ้ือไปที่ส านักงานของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือ
หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซ้ือ ดังนี้ 
(ก) วิธีการส่งเอกสารและการช าระเงินค่าจองซื้อ 

1) ส าหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ 
 ผู้จองซ้ือจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อ เป็นเงินสด หรือเงินโอน ผู้จองซ้ือสามารถจองซ้ือ 

และช าระเงินค่าจองซื้อได้ที่ส านักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้น
กู้ที่มีบริการรับจองซ้ือตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของแต่ละสาขา ถึงเวลา 
15.30 น. หรือเวลาปิดท าการของแต่ละสาขา ของวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดย
ในกรณีที่เป็นเงินโอน ผู้จองซ้ือต้องโอนเงินค่าจองซ้ือเข้า “บัญชีจองซื้อส าหรับตลาด
แรกเพื่อสายงานธุรกิจตลาดทุน” 

 
2) ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

ผู้จองซ้ือสามารถจองซ้ือได้ที่ส านักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ตั้งแต่เวลา 
8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของแต่ละสาขา ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2558 
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 กรณีผู้จองซ้ือมีความประสงค์จะช าระเงินค่าจองซ้ือเป็นเงินสด หรือเงินโอน และ
ช าระเงินค่าจองซ้ือได้ที่ส านักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ตั้งแต่เวลา 
8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของแต่ละสาขา ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดท าการของ
แต่ละสาขา ของวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 หรือตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิด
ท าการของแต่ละสาขา ถึงเวลา 10.00 น. 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยกรณีที่เป็นเงิน
โอน ผู้จองซ้ือต้องโอนเงินค่าจองซ้ือเข้า “บัญชีจองซื้อส าหรับตลาดแรกเพื่อสายงาน
ธุรกิจตลาดทุน” ภายในเวลา 10.00 น. ของ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
 

 กรณีผู้จองซ้ือมีความประสงค์จะช าระเงินค่าจองซ้ือ เป็นเช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือ
แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ผู้จองซ้ือสามารถช าระเงินค่าจองซ้ือได้ที่
ส านักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท า
การของแต่ละสาขา ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริ่ง ของวันที่ 19 
พฤศจิกายน โดยเช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คดังกล่าวต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่  
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีเดียวกันกับ
ของสถานที่จองซ้ือเท่านั้น และขีดคร่อมส่ังจ่ายเข้า “บัญชีจองซื้อส าหรับตลาดแรกเพื่อ
สายงานธุรกิจตลาดทุน” 

 
(ข) การด าเนินการจองซ้ือจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัด

จ าหน่ายหุ้นกู้จัดเตรียมไว้ในแต่ละสถานที่ 
 
(ค) ผู้จองซ้ือที่แสดงความจ านงในการจองซ้ือ และได้ท าการจองซ้ือหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอ

ยกเลิกการจองซ้ือและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้น กรณีที่ระบุในข้อ (จ)) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการ
การจัดจ าหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผู้จองซ้ือที่ด าเนินการไม่ครบถ้วนดังที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้น 

 
(ง) ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซ้ือหุ้นกู้ก่อนก าหนด หากมีผู้จอง

ซ้ือหุ้นกู้เข้ามาครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว 
 
(จ) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ทราบ (ภายในเวลาท าการของผู้จัดการ

การจัดจ าหน่ายหุ้นกู้) ว่ามีเหตุที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่
สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่ เสนอขายให้แก่ผู้จองซ้ือได้ ผู้จองซ้ือมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซ้ือ
ภายในวันท าการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่
สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซ้ือได้ดังกล่าว ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
ในวันจองซ้ือหุ้นกู้วันสุดท้าย ให้ผู้จองซ้ือที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู้ต้องด าเนินการ
ภายในวันนั้น (“ก าหนดเวลายกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู้”) 
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3.7 การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้ 

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นการเสนอขายทั้งจ านวนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยใน
กรณีของผู้ลงทุนสถาบัน ไม่ต้องน าข้อห้ามในการจัดสรรหลักทรัพย์มาใช้บังคับ (ได้รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 
พ.ศ. 2552 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศที่ ทธ. 70/2552”) ข้อ 7(1)(ก)1. และในกรณีของผู้ลงทุนรายใหญ่ 
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ที่จะเสนอขายครั้งนี้ให้เฉพาะผู้จองซ้ือซ่ึงได้รับรองว่า ตนสามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่จะเสนอขายได้ด้วยตนเอง และผู้จองซ้ือดังกล่าวไม่ประสงค์จะ
ได้รับความคุ้มครองตามหลักการจัดสรรหลักทรัพย์อย่างเท่าเทียมกัน (fair allocation) มาใช้บังคับ ดังนั้น การจัดสรรหุ้นกู้ใน
ครั้งนี้จึงไม่ต้องน าข้อห้ามในการจัดสรรหลักทรัพย์มาใช้บังคับ (ได้รับยกเว้นตามประกาศที่ ทธ. 70/2552 ข้อ 7(1)(ก)6. 
กล่าวคือ (กก) ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
ของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว (ขข) กองทุนรวมที่มีลักษณะตามข้อ 6(3) และข้อ 
6(4) ของประกาศที่ ทธ. 70/2552 สามารถจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ได้ 

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ถือเป็นดุลยพินิจของผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ  
ผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซ้ือหุ้นกู้ของผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุน
รายใหญ่รายใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้การจองหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความส าเร็จใน
การขายสูงสุด  

 
3.8 การจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีที่มีผูจ้องซ้ือหุ้นกู้เกินกว่าจ านวนหุน้กู้ที่เสนอขาย การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ และการ

รับจองซ้ือหุ้นกู้เกินกว่าจ านวนหุน้กู้ที่เสนอขาย 

วิธีการจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีที่มีผู้จองซ้ือหุ้นกู้เกินกว่าจ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 
ในกรณีที่มีผู้จองซ้ือเกินกว่าจ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

ตามที่เห็นสมควร โดยผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้อาจท าการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่วิธีการที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร 

 
การยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู้ 
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผู้จองซ้ือที่ด าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.6 และ/

หรือ ในกรณีที่มิได้รับการช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ครบถ้วนจากผู้จองซ้ือ ณ เวลาที่ท าการจองซ้ือหุ้นกู้ในกรณีช าระเงินโดย
เงินสด หรือเงินโอน หรือในกรณีที่ผู้จองซ้ือช าระเงินค่าจองซ้ือเป็นเช็ค หรือดร๊าฟ หรือแคชเชียร์เช็ค แต่ผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซ้ือนั้นๆ  

 
การรับจองซ้ือหุ้นกู้เกินกว่าจ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการรับจองซ้ือหุ้นกู้เกินกว่าจ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อส ารอง
ไว้ส าหรับกรณีที่ไม่สามารถเรียกช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้จากผู้จองซ้ือในล าดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้
จองซ้ือที่อยู่ในล าดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซ้ือและการช าระเงินค่าจองซ้ือตามที่ระบุไว้ในข้อ 
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3.6 ซ่ึงผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้จะตัดสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซ้ือรายนั้นๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ใน
ส่วนที่ตัดออกให้แก่ผู้จองซ้ือรายถัดไปจนกว่าจะครบตามจ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

 
3.9 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร 

ในกรณีที่ผู้จองซ้ือไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจ านวนที่จองซ้ือ ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ด าเนินการให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรเต็มตามจ านวนที่จองซ้ือ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นกู้ โดยจัดท าเป็นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นกู้ภายใน 14 (สิบส่ี) วันนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตามที่อยู่ของผู้จองซ้ือหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซ้ือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซ้ือได้
ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี)่ วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ผู้จองซ้ือดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 
ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นกู้นั้น นับจากวันที่พ้นก าหนดระยะเวลา 14 (สิบ
ส่ี) วันดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการช าระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซ้ือหุ้นกู้โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซ้ือได้รับคืนเงินค่าจองซ้ือแล้วโดย
ถูกต้อง และผู้จองซ้ือจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
3.10 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่

เสนอขายได้ 

ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับ
หรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้แก่
ผู้จองซ้ือหุ้นกู้ โดยจัดท าเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นกู้ภายใน 14 (สิบส่ี) วัน นับจากวันส้ินสุดก าหนดเวลา
ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ของผู้จองซ้ือหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซ้ือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณี
ที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซ้ือได้ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันส้ินสุดก าหนดเวลายกเลิกการ
จองซ้ือหุ้นกู้ดังกล่าว ผู้จองซ้ือดังกล่าวมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซ้ือ
หุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นกู้นั้น นับจากวันที่พ้นก าหนดระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มี
การช าระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบ
จองซ้ือหุ้นกู้โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซ้ือได้รับคืนเงินค่าจองซ้ือแล้วโดยถูกต้อง  และผู้จองซ้ือจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 
 

3.11 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดท าใบหุ้นกู้และส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามจ านวนที่ได้รับ
การจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือ ที่อยู่
ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยู่ในใบจองซ้ือหุ้นกู้ หรือด าเนินการน าหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันท าการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ส าหรับผู้จองซ้ือหุ้นกู้ที่ได้แจ้ง
ความประสงค์ให้ด าเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซ้ือหุ้นกู้ 
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3.12 ภาระภาษีของหุ้นกู้และผลตอบแทนอื่น 

สรุปภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้นี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปส าหรับผู้ลงทุนเท่านั้น และมิใช่
ค าแนะน าทางภาษีอากรแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีที่เกี่ยวข้องในการ
ลงทุนในหุ้นกู้ของตน สรุปภาระภาษีอากรนี้จัดท าขึ้นโดยอิงกับกฎหมายภาษีอากรที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่มีการจัดท าเอกสาร
นี้ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ 

 
อนึ่ง สรุปภาระภาษีอากรต่อไปนี้มิได้มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ถึงภาระภาษีอากรที่

เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แต่อย่างใด 
 
ภาระภาษีอากรของผู้ลงทุนและอัตราภาษีอากรที่ต้องช าระจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น นักลงทุนเป็นบุคคล

ธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคล ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นผู้ที่ถูกถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทย
หรือไม่ หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือไม่ 
 

1) ภาษีเงินได้ 
กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) ดอกเบี้ย และผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ซ่ึงผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของ
บริษัทจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงิน
ได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 
 

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกล่าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม (1) หรือ (2) 
ข้างต้น โดยไม่ต้องน าดอกเบี้ย และผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ 
(แล้วแต่กรณี) ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซ่ึงมีอัตราภาษีระหว่างร้อยละ 5-35 โดยหากผู้
ลงทุนเลือกที่จะน าดอกเบี้ยและผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้หรือประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ดังกล่าวไปรวมกับ
เงินได้อื่นเพื่อค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานนั้น ผู้ลงทุนสามารถน าภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการค านวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 
 

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือเป็น
บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือ
มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซ่ึงมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศก าหนดให้เป็น
องค์การ หรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีดังต่อไปนี้ 
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(1) ดอกเบี้ย 

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทบริษัทหรือห้างหุน้ส่วนนิติบคุคล รวมถึง ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัท
หลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 และต้องน าดอกเบี้ยไปรวม
ค านวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยสามารถน าภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทมูลนิธิ หรือสมาคมที่ไม่ใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลได้รับ
จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10  
 

(2) ผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ 

ผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้  ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องน า
ผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ลงทุนเพื่อค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

(3) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ 

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนได้รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องน า
ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ลงทุนเพื่อค านวณ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 
กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่นั้น กฎหมายไทยจะไม่
ค านึงถึงสัญชาติของผู้ลงทุน แต่ใช้หลักเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทุนนั้นอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึ่งหรือหลาย
คราวรวมกันตั้งแต่ 180 วันในปีปฏิทินเดียวกันให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

 
(1) ดอกเบี้ย และผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ 

เว้นแต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ท าขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้
ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ย และผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ ซ่ึงผู้ลงทุนได้รับจะถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15  
 

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ 

เว้นแต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ท าขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้
ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน จะถูก
หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 

 



 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 27 

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษทัหรือห้างหุน้ส่วนนิตบิุคคลซ่ึงจดทะเบยีนจดัตั้งขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศ 
และมิได้ประกอบกิจการหรือถือว่าประกอบการในประเทศไทยหรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับ
ดอกเบี้ย และผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซ่ึงจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้
ลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังนี้ 
 

(1) ดอกเบี้ย และผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ 

เว้นแต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ท าขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้
ลงทุนมีถ่ินที่อยู่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ย และผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ที่ผู้ลงทุนได้รับจะต้องถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 

 
(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ 

เว้นแต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ท าขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้
ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน
จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 
 

2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ผู้ลงทุนซ่ึงประกอบกิจการในประเทศไทยอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ0.011(ซ่ึงได้
รวมถึงภาษีบ ารุงท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว)จากยอดดอกเบี้ยรับและก าไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จาก
การโอนขายหุ้นกู้ หากดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่ไดร้ับจากการโอนหุ้นกู้ถือเป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยง
ธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุน 

 
3) อากรแสตมป์ 

การโอนใบหุ้นกู้ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ 
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ส่วนที ่5 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั
ในฐานะกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนัของผูอ้อกตราสารหน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็น
เท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  

 

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลขา้งตน้ครอบคลุมถึงขอ้มูลของผูอ้อกตราสารหน้ีตามท่ีปรากฏในแหล่งขอ้มูล
ท่ีผูล้งทุนสามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับน้ี ในการอา้งอิง
แหล่งขอ้มูลดงักล่าว ขา้พเจา้มีความรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลท่ีอา้งอิงนั้นเช่นเดียวกบัการน าขอ้มูลมา
แสดงใหป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบบัน้ี 
 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้
ไดม้อบหมายให ้ดร. รณชิต มหทัธนะพฤทธ์ิ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือ
ของ ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธ์ิ ก ากับไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจ้าไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ 
 

 
นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวฒัน ์

 
กรรมการ 

 
______________________ 

   
 
นายธีระยทุธ  จิราธิวฒัน์ 

 
กรรมการ 

 
______________________ 

 
ผู้รับมอบอ านาจ 

  

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ 
 

 
ดร. รณชิต  มหทัธนะพฤทธ์ิ 

 
รองประธานอาวโุส 

ฝ่ายการเงินและบริหาร 

 
 

______________________ 
  



   

หน้าที่ 1 

(ร่าง) ขอ้ก าหนดว่าด้วยสิทธแิละหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุน้กู้ส าหรับ 
“หุ้นกูข้องบริษัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา  จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561” 

หุ้นกู้ของบรษิัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนป ี2561 (“หุ้นกู้”) ออก
โดย บรษิัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู”้) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุน
รายใหญต่ามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสาร
หนี้ที่ออกใหม่ ฉบบัลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามมติทีป่ระชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที ่
1/2552 เมื่อวันที ่25 มีนาคม พ.ศ. 2552 โดยมธีนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) เปน็นายทะเบียนหุน้กู้ 

 ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด โดยผลการจัดอันดับที่เผยแพร่เมื่อ
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ปรากฏว่าหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเท่ากับ “A” แนวโน้มเครดิต Stable และผู้ออกหุ้นกู้จะ
ด าเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง 
จ ากัด (หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถืออื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์) นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการน าหุ้นกู้นี้ไปขอจดทะเบียนซ้ือขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
(The Thai Bond Market Association) และ/หรือในตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange) ภายใน 30 วันนับจากวัน
ออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้เป็นผู้จัดท าและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ตลอดอายุของ
หุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดท าใบหุ้นกู้ โดยมีสาระส าคัญตามแบบที่ระบุในเอกสารหมายเลข 
2 แนบท้ายข้อก าหนดสิทธิฉบับนี้ และส่งมอบให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นกู้ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรภายใน  15 วันท าการนับ
จากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามช่ือและที่อยู่ของผู้จองซ้ือหุ้นกู้ซ่ึงปรากฏในใบจองซ้ือ
หุ้นกู้ แต่ส าหรับผู้จองซ้ือหุ้นกู้ที่ได้แสดงความประสงค์ไว้ในใบจองซ้ือหุ้นกู้ว่าต้องการถือหุ้นกู้นี้ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ 
(Scripless) นายทะเบียนหุ้นกู้จะน าหุ้นกู้ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรไปฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันท าการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู ้

ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตาม
ข้อก าหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อก าหนดต่างๆ ในข้อก าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว  

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิ และส าเนาสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ ณ 
ส านักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ (ในวันออกหุ้นกู้ ส านักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ตั้งอยู่ที่  999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุม
วัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330) และส านักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ (ในวันออกหุ้นกู้ ส านักงานใหญ่ของ
นายทะเบียนหุ้นกู้ตั้งอยู่ที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบ
ส าเนาข้อก าหนดสิทธิและสัญญาต่างๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาท าการของผู้ออกหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี 

1. ค าจ ากัดความ 

ค าและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อก าหนดสิทธิให้มคีวามหมายดงัต่อไปนี้ 

“ข้อก าหนดสิทธ”ิ หมายถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
ส าหรับหุ้นกู้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 



 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 
 

หน้าที ่2 

“นายทะเบียนหุ้นกู”้ หมายถึง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดย
ชอบให้ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน 

“บริษัทย่อย” หมายถึง (1) นิติบุคคลที่ผู้ออกหุ้นกู้ถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) 
รวมกันเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้ง 
หมดของนิติบุคคลนั้น และ/หรือ (2) นิติบุคคลซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มีอ านาจควบคุม
เหนือนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ ให้ค าว่า “มีอ านาจควบคุม” หมายถึง การมีอ านาจไม่
ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการส่ังการหรือก าหนดแนวทางการบริหาร
หรือนโยบายของบริษัทไม่ว่าจะโดยการเป็นผู้ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางสัญญาหรือโดยทางอื่นใด 

“บริษัทร่วม” หมายถึง (1) นิติบุคคลที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม) รวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจ านวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น และ/หรือ (2) นิติบุคคลซ่ึงผู้
ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยมีอ านาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงินและด าเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบาย
ดังกล่าวและไม่ถือเป็นบริษัทย่อย 

“ผู้ถือหุ้นกู”้ หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจ านวนตามข้อ 3.3 

“ผู้ออกหุ้นกู”้ หมายถึง บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 

“วันครบก าหนดไถถ่อนหุน้กู”้ หมายถึง วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

“วันก าหนดช าระดอกเบี้ย” หมายถึง วันที่ 19 พฤษภาคม และวันที่ 19 พฤศจิกายนของแต่ละปีตลอดอายุ
ของหุ้นกู้ 

“วันท าการ” หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดท าการในกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
มิใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์ 

“วันออกหุ้นกู”้ หมายถึง วันที ่19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู”้ หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซ่ึงบันทึกราย ละเอียด
เกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ช่ือและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจ าน า 
การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่



 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 
 

หน้าที ่3 

เกี่ยวข้อง 

“สิทธิในหุ้นกู”้ หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) สิทธิในการ
ได้รับช าระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

“สัญญาแต่งตัง้ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย” หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจ าหน่าย ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2558 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับผู้จัดการการจัดจ าหน่าย 

“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้กู”้ หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้  ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้  กับ นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อท าหน้าที่แทน 
(ถ้ามี) 

“ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย”์ หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือบุคคลอื่นที่
ด าเนินกิจการรับฝากทรัพย์ได้ตามกฎหมายซ่ึงเข้ารับท าหน้าที่แทน 

“ส านักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“หุ้นกู”้ หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ที่ออก
โดย บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) จ านวน 700,000 (เจ็ด
แสน) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท ราคาเสนอขาย
หน่วยละ 1,000 บาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561 โดยใช้ช่ือว่า “หุ้นกู้ของ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก าหนดไถ่
ถอนปี 2561” 

"อัตราดอกเบี้ยผิดนัด" หมายถึง อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่ก าหนดในข้อ 8.1 (ก) บวกด้วยอัตรา
ร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี  

ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่
กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใดๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้ 

“ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ 
ผู้ลงทุนรายใหญ”่ 

หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามที่ได้นิยามไว้ภายใต้
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ . 5/2552 
เรื่อง การก าหนดค านิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสาร
หนี้ทุกประเภท (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซ่ึง “ผู้ลงทุนสถาบัน” ได้แก่ 
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย  
(2) ธนาคารพาณิชย์  
(3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
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(4) บริษทัเงนิทุน  
(5) บริษทัเครดิตฟองซิเอร์  
(6) บริษทัหลักทรัพย์  
(7) บริษทัประกนัวินาศภัย 
(8) บริษทัประกนัชีวิต 
(9) กองทุนรวม 
(10) กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุน

ตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (26)   หรือของผู้ลงทุนรายใหญ่ 
(11) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(12) กองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ 
(13) กองทุนประกันสังคม 
(14) กองทุนการออมแห่งชาต ิ
(15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
(16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหน้า 
(17) ผู้ประกอบธุรกิจการซ้ือขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซ้ือขาย

สินค้าเกษตรล่วงหน้า 
(18) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
(19) สถาบันคุ้มครองเงนิฝาก 
(20) ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(21) นิติบคุคลประเภทบรรษัท 
(22) นิติบคุคลซ่ึงมบีุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกนิกว่าร้อยละเจด็

สิบห้าของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
(23) ผู้ลงทุนต่างประเทศซ่ึงมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (22) 
(24) ผู้จัดการกองทุนที่มีช่ือในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน

ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน 

(25) ผู้จัดการลงทุนที่มีช่ือในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้จัดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(26) ผู้ลงทุนอืน่ใดตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 

และ “ผู้ลงทุนรายใหญ”่ หมายถึง 
(1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
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(ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
แล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป 

(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตาม
งบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท
ขึ้นไป 

(2) บุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
(ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป  ทั้งนี้  สินทรัพย์

ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงใช้เป็นที่พักอาศัย
ประจ าของบุคคลนั้น 

(ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ส่ีล้านบาทขึ้นไป 
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ตั้งแต่สิบล้านบาทขึน้ไป  

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าท่ีตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้  

2.1 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ย
คงที่เท่ากับร้อยละ 2.41 (สองจุดสี่หนึ่ง) ต่อปี และมีอายุ 3 ปี (สามปี) นับจากวันออกหุ้นกู้ 

2.2 ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีจ านวนทั้งหมด จ านวน 700,000 (เจ็ดแสน) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่ง
พัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้ 700,000,000 (เจ็ดร้อยล้าน) บาท 

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู ้

3.1 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ตามแบบที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อก าหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นั้น นายทะเบียน
หุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนดให้แก่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ 

3.2 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดท าและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
ไว้จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน  

3.3 (ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีทั่วไป สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏช่ือเป็นเจ้าของหุ้นกู้จ านวน
ดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อส้ินเวลาท าการในวันท าการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ 
หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดตามที่ก าหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะ
ตามข้อก าหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ซ่ึงสามารถใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตาม
ข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซ่ึงสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้ 



 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 
 

หน้าที ่6 

(ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุน้กู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จ านวน    
ดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ในวันท าการก่อน
วันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใด
ตามที่ก าหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อก าหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตาม
กฎหมาย 

3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญา
แต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ
ลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้รายดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจ านวนที่ได้รับแจ้งจาก
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไข
จ านวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจ านวน
หุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วนจ านวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้
หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ท าการแก้ไข (ไม่ว่า
ด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจ านวนลดลงตามจ านวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นและลงทะเบียนไว้ในช่ือของ
ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ดังกล่าว 

4. การโอนหุ้นกู ้

4.1 การโอนหุ้นกู้ที่มิไดฝ้ากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซ่ึงเป็นผู้ที่สมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ระบุช่ือเป็นเจ้าของหุ้นกู้จ านวนที่จะท าการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการ
สลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏช่ือดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้
ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือช่ือสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย 

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อ
ผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้
รับค าขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้รับโอนใน
ด้านหลังของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว 

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็
ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระท า ณ ส านักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลา
ท าการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องท าตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด โดยผู้ขอ
ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐาน
อื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบยีนหุน้
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กู้ก าหนดให้แก่นายทะเบียนหุน้กู้ด้วย ซ่ึงนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบยีนการโอนหุน้กู้ในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันท าการหลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับค าขอลงทะเบียนการ
โอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี
การโอนหุ้นกู้ดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อก าหนดสิทธิ บทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายหรือค าส่ังศาล 
ซ่ึงนายทะเบียนหุ้นกู้จะมีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหุ้นกู้ดังกล่าวได้ 

4.2 ส าหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

4.3 เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ออกหุ้นกู้ได้
จดข้อจ ากัดการโอนให้จ ากัดอยู่ในผู้ลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้กับส านักงาน ก.ล.ต. แล้วตามข้อ 35 วรรคสอง 
ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 9/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสาร
หนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ไม่รับและจะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่
ไม่ใชผู่้ลงทุนสถานบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก  

4.4 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อก าหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะก าหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกหุ้นกู้จะประกาศและด าเนินการให้
นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้พักการโอนหุ้นกู้เป็นเวลาสิบส่ี (14) วันก่อนวันก าหนดช าระดอกเบี้ย
หุ้นกู้ หรือวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันก าหนดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 
แล้วแต่กรณี เพื่อก าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรับช าระดอกเบี้ย การรับช าระเงินต้น การรับผลประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ หรือเพื่อก าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากวันปิดสมุด
ทะเบียนวันแรกไม่ใช่วันท าการก็ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวไปเป็นวันท าการถัดไป โดยให้ปิดสมุ ด
ทะเบียนไปจนส้ินวันสุดท้ายของการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (ซ่ึงในกรณีดังกล่าว ระยะเวลาในการปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่าสิบส่ี (14)  วัน ทั้งนี้ วิธีการเกี่ยวกับการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว
ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการอื่นใดตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ประกาศก าหนดก็ได้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวให้ก าหนดตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันเริ่มต้น
ระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ 

ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นกู้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
เป็นไปตามวิธีการตามที่ทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนด 
ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง 
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5. สถานะของหุ้นกู้ 

5.1 หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซ่ึงมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับช าระหนี้
ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับช าระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับช าระหนี้ก่อน 

6. ค ารับรองของผู้ออกหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้รับรองต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายดังต่อไปนี้ 

6.1 ผู้ออกหุ้นกู้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจ ากัดที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย โดยเป็น
บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับอนุญาตให้ด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์
โดยชอบด้วยกฎหมาย 

6.2 การด าเนินการหรือการกระท าใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นการกระท าที่ชอบด้วย
กฎหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งกฎ ระเบียบของส านักงาน ก.ล.ต. ทุก
ประการ และไม่เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใดๆ ที่ผู้ออกหุ้น
กู้ให้ไว้หรือมีอยู่กับบุคคลอื่นๆ 

6.3 การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 โดยอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายมีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่ างๆ ของหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาและ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควร โดยให้อยู่ภายใต้ข้อก าหนด ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

6.4 ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาต ความยินยอม ใบอนุญาต หรือได้กระท าการอื่นใดตามที่จ าเป็นเพื่อให้สิทธิและหน้าที่
ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมาย และมีผลบังคับใช้ได้ตามเงื่อนไขและข้อตกลง
ที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

6.5 ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ได้เกิดขึ้นและก าลังด าเนินอยู่ และไม่มีเหตุการณ์หรือการละเว้นที่เกี่ยวข้องกับหรือถือว่า
เกี่ยวข้องกับการผิดนัดใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ได้เกิดขึ้น ซ่ึงเมื่อมีการให้ค าบอกกล่าว และ /หรือ เมื่อเวลาได้ล่วงพ้น
ไป และ/หรือ เมื่อมีการบรรลุเงื่อนไขอื่นใด จะท าให้เจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดหรือหลายรายของผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ
ประกาศให้หนี้ของตนถึงก าหนดช าระและพึงช าระก่อนถึงก าหนดเวลาช าระหนี้ หรือคู่สัญญาใดๆ มีสิทธิยกเลิก
หรือบอกเลิกสัญญาใดๆ ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้เป็นคู่สัญญาโดยสัญญาดังกล่าวมีความส าคัญต่อการประกอบธุรกิจหรือ
สถานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ 
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7. หน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ 

ตลอดระยะเวลาที่ยงัคงมหีนีค้งค้างภายใต้หุ้นกู้ ผู้ออกหุน้กู้จะด าเนนิการดังต่อไปนี ้

7.1.1    การประกอบธุรกิจและการเอาประกันภัยของผู้ออกหุ้นกู้และบริษทัย่อย 

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดและจะด าเนินการให้บริษัทย่อยใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ในการ
ประกอบธุรกิจของตนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการจัดการและบริหารองค์กรที่ดี 

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องด าเนินการบริหารและบ ารุงรักษา และด าเนินการให้บริษัทย่อยแต่ละบริษัท บริหารและ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของตน ให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการบ ารุงรักษา
ที่ดีและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของการประกอบธุรกิจนั้นๆ และตามกฎหมายหลักที่ใช้บังคับและเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีและด ารงรักษาไว้และด าเนินการให้บริษัทย่อยจัดให้มีและด ารงรักษาไว้ ซ่ึงการ
ประกันภัยในส่วนของตนตามวงเงินประกันภัยและต่อความเสี่ยงภัยทั้งหลายซ่ึงผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกัน
กับผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยดังกล่าวจะเอาประกันภัยไว้ตามปกติ 

7.1.2   บัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย 

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดท าและเก็บรักษาและจะดูแลให้บริษัทย่อยจัดท าและเก็บรักษาซ่ึงบัญชีและงบการเงินอย่าง
เหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเทศไทย 

7.1.3    การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นกู ้

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดเตรียมและจัดให้มีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ตามเวลาที่ก าหนดไว้ ณ ส านักงานใหญ่ของผู้ออก
หุ้นกู ้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบและคัดส าเนาได้โดยสะดวกระหว่างวันและเวลาท าการของผู้ออกหุ้นกู้ 
แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการด าเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุหุ้นกู ้

(ก) ส าเนาของข้อก าหนดสิทธิฉบับนี้และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันลง
นามในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบคู่ฉบับของข้อก าหนดสิทธินี้ให้
นายทะเบียนหุ้นกู้เก็บรักษาไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีเหตุจ าเป็นและสมควร ผู้ถือหุ้นกู้มี
สิทธิขอคู่ฉบับของข้อก าหนดสิทธิดังกล่าวจากนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ 

(ข)   ส าเนางบการเงิน รายงาน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้ 

(1) ส าเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีก าหนดโดย
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยจัดให้มีภายในวันเดียวกันกับ
วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้แก่ส านักงาน กลต. แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่เกิน 45 (ส่ีสิบ
ห้า) วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส 
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(2) ส าเนางบการเงินประจ างวดการบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็น
แล้ว โดยจัดให้มีภายในวันเดียวกันกับวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้แก่ส านักงาน กลต . แต่ทั้งนี้ ไม่ว่า
ในกรณีใด ๆ จะต้องไม่เกิน 2 (สอง) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 

(3) รายงานประจ าปีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ โดยจัดให้มีภายในวันเดียวกันกับวันที่ผู้ออก
หุ้นกู้ส่งให้แก่ส านักงาน กลต. แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่เกิน 4 (ส่ี) เดือนนับแต่วัน
ส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี 

(4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี โดยจะจัดให้มีภายในวันเดียวกันกับที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้แก่
ส านักงาน กลต. แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่เกิน 3 (สาม) เดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชี 

(5) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกูแ้ละผูอ้อกหุ้นกู้ (Credit Update) ที่
จัดท าโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ส านักงาน กลต . ให้ความเห็นชอบ โดยจัดให้มี
ภายในวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ใบรายงานดังกล่าวจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

(ค) ส าเนาเอกสารที่เป็นหลักฐานแสดงว่าได้มีการช าระเงินค่าดอกเบีย้ตามหุ้นกู้ทัง้หมดโดยครบถ้วนแล้ว โดย
จะจัดให้มีภายในวันที่ครบก าหนดช าระดอกเบี้ยนั้น ๆ 

 (ง) หนังสือแจ้งการยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซ้ือหุ้นกู้คืนจากตลาดรอง (ถ้าม)ี 

(จ) หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้ 

(ฉ) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่ผู้ถือหุ้นกู้จะร้องขอตามสมควร 

7.1.4 หน้าที่ในการจัดท าและส่งรายงานให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดท าและส่งรายงานให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ ตามช่ือและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อรายงานให้ทราบถึงเรื่องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นกู้ ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี)่ วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

(ก) จ านวนหรือสัดส่วนการกู้ยืมเงิน การค้ าประกัน หรือการก่อภาระหนี้อื่นของผู้ออกหุ้นกู้ที่อาจท าให้ผู้ออก
หุ้นกู้มีภาระหนี้เกินสัดส่วนหรือผิดเงื่อนไขที่ได้ผูกพันไว้ตามข้อก าหนดสิทธิฉบับนี้ 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง เช่น มีการขาดทุนหรือมีการลดทุน
อย่างมีนัยส าคัญ หรือกรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระส าคัญในการประกอบธุรกิจของ
ตน เป็นต้น 

(ค) รายงานเหตุการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถช าระหนี้ให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้ 
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(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดช าระหนี้ต่อเจ้าหนี้เงินกู้ และ/หรือ เจ้าหนี้ตามตราสารหนี้ที่มีมูลค่าหนี้  (ไม่ว่ารายเดียว
หรือหลายรายรวมกัน) เป็นจ านวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 บาท (ส่ีร้อยล้านบาท) หรือจ านวน
เงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับเงินจ านวนดังกล่าว  หรือกรณีบริษัทย่อยผิดนัดช าระหนี้ต่อเจ้าหนี้เงินกู้ 
และ/หรือ เจ้าหนี้ตามตราสารหนี้ที่มีมูลค่าหนี้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็นจ านวนเงิน
รวมกันเกินกว่า 400,000,000 บาท (ส่ีร้อยล้านบาท) หรือจ านวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับเงิน
จ านวนดังกล่าว 

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการให้ช าระเงินครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งรวมกันเกินกว่า 400,000,000 บาท (ส่ีร้อยล้านบาท) หรือจ านวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า
กับเงินจ านวนดังกล่าว หรือกรณีบริษัทย่อยต้องค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค า ช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการให้ช าระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า400,000,000 บาท (ส่ีร้อยล้านบาท) 
หรือจ านวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับเงินจ านวนดังกล่าว เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อย มี
ความสามารถช าระหนี้ดังกล่าวได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือ
ค าช้ีขาดอันเป็นที่สุดของอนุญาโตตุลาการนั้น และการช าระหนี้นั้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อความสามารถในการช าระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ 

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขที่มีอยู่ในใบหุ้นกู้หรือในส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อก าหนด
สิทธิฉบับนี้ 

(ช) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน อันมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อการประกอบธุรกิจของตน 

(ซ) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ 

(ฌ) ผู้ออกหุ้นกู้กระท าหรือถูกกระท าอันมีลักษณะเป็นการครอบง าหรือถูกครอบง ากิจการตามมาตรา 247 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

(ญ) ส าเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะในส่วนของผู้ถือหุ้นกู้รายดังกล่าว) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ทั้งนี้ ให้ผู้ออก
หุ้นกู้จัดส่งหรือด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่ง 

 (ฎ) กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือ
ความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความ
คลุมเครือ หรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอ่ืนใดที่ผู้ถือหุน้กู้เหน็ว่ามีความจ าเปน็ทีต่้องส่งเพิ่มเติมหรอืมีกรณีอื่นใดทีจ่ะ
มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งข้อช้ีแจง
หรือส่งข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบ 
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7.1.5 หน้าที่อ านวยความสะดวกในการเข้าตรวจเอกสาร 

ผู้ออกหุ้นกู้จะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจดูทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอตามสมควรในระหว่างเวลาท าการของผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียน
หุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ เป็นเวลาล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 (เจ็ด) วัน ก่อนหน้าวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะเข้าตรวจดูเอกสารดังกล่าว 

7.1.6 การช าระภาษี 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระและจะด าเนินการให้บริษัทย่อยแต่ละบริษัทของตนช าระภาษีต่าง ๆ ทั้งส้ินที่เรียกเก็บจาก
สินทรัพย์ รายรับ รายได้ หรือก าไรของตน ก่อนที่ภาษีนั้น ๆ จะล่วงเลยก าหนดที่จะต้องช าระ ตลอดจนจะท าการ
ช าระหรือด าเนินการให้มีการช าระเงินตามข้อเรียกร้องอันชอบด้วยกฎหมายต่างๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ที่
เป็นข้อเรียกร้องที่หากว่าการไม่ช าระแล้วอาจก่อให้เกิดภาระติดพันหรือสิทธิยึดหน่วงเหนือสินทรัพย์ รายรับ 
รายได้ หรือก าไรในส่วนที่เป็นสาระส าคัญได้ หรือก่อให้เกิดบุริมสิทธิเหนือหนี้อื่นๆ เว้นแต่ในกรณีที่ (1) ภาษี
หรือเงินดังกล่าวก าลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริตและโดยวิธีการที่ถูกต้อง และ (2) ได้มีการกันเงินส ารอง
หรือเงินเผื่อเหลือตามที่อาจจ าเป็นต้องกันไว้แล้วส าหรับเรื่องดังกล่าว ตามหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป 

7.1.7 การเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหุ้นกู้ 

หากมีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งให้เป็นนาย
ทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้
ออกหุ้นกู้ทราบ หรือควรจะทราบว่าจะต้องมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าว 

7.1.8 การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้ 

อนึ่ง ตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดการให้มีสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบท าการทบทวนผลการจัดอันดับเครดิตส าหรับหุ้นกู้และ/หรือผู้ออกหุ้นกู้ดังกล่าว เมื่อมีเหตุการณ์อย่าง
หนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นอันอาจมีผลกระทบต่อการจัดอันดับเครดิต หรือทบทวนผลการจัดอันดับเครดิตตามที่สถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้แต่อย่างใด ซ่ึงผลการ
ทบทวนการจัดอันดับเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้ 

7.1.9 การจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือในตลาดตราสารหนี้ 

ผู้ออกหุ้นกู้จะน าหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ไปขอขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) และ/หรือในตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange) ภายในวันออกหุ้นกู้ และจะคงให้หุ้นกู้
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เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือในตลาดตราสารหนี้ ตลอดอายุหุ้นกู้  

7.1.10 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดสิทธิ 

ผู้ออกหุ้นกู้จะปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับและค าส่ังต่างๆ ที่ออกตามกฎหมายโดยเคร่งครัดและจะปฎิบัติตามข้อผูกพันและเงื่อนไขต่างๆ 
ของข้อก าหนดสิทธิฉบับนี้โดยเคร่งครัดตลอดอายุของหุ้นกู้จนกว่าหนี้หุ้นกู้ได้ระงับลงทั้งจ านวน หรือกรณีที่หุ้นกู้
ได้ระงับลงทั้งจ านวนก่อนครบก าหนดอายุของหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) 

7.1.11 การด ารงอัตราส่วนทางการเงิน  

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องด ารงสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity 
Ratio) ของผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราส่วนไม่เกิน 2:1 ณ วันส้ินงวดบัญชีของแต่ละปี โดยท าการค านวณจากงบการเงิน
รวม 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของการค านวณอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นให้ค าจ ากัดความตามที่ระบุไว้มีความหมายดังต่อไปนี้  

"หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย" หมายถึง หนี้สินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยตามที่ปรากฎในงบการเงินรวม 
ทั้งนี้ ให้รวมถึง ส่วนของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าค้ าประกัน อาวัล หรือ ก่อภาระผูกพันอื่นใน
ลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใดๆ หรือนิติบุคคลอื่น (การค้ าประกันไม่รวมถึงกรณีที่บุคคลอื่นเข้าผูกพันตนเป็นผู้
ค้ าประกันผู้ออกหุ้นกู)้ แต่ไม่รวมถึงรายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี 

"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ปรากฎในงบการเงินรวม 

"งบการเงินรวม" หมายถึง งบการเงินรวมประจ าปี (Consolidated Annual Financial Statements) ของผู้ออกหุ้นกู้ที่
ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

7.1.12 การด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7.1.13     ล าดับการช าระหนี้ 

 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องด าเนินการเพื่อให้ภาระข้อผูกพันต่าง ๆของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอยู่ตามหุ้นกู้นี้มีล าดับการช าระหนี้
อย่างน้อยที่สุดเท่าเทียมกับบรรดาภาระข้อผูกพันอื่น ๆ (ที่ไม่ด้อยสิทธิหรือไม่มีบุริมสิทธิเหนือกว่า) ทั้งส้ินของผู้
ออกหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้ 

7.1.14 การรับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด 

เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอไม่ว่าเมื่อใด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบเอกสารซ่ึงลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจของผู้ออก
หุ้นกู้ (หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจ ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ว่า จากข้อมูลที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้
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รับทราบในขณะนั้น ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผดินัดเกิดขึ้น และไม่มี
คดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจ าเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา (ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้
ทราบแล้ว (ถ้าม)ี) 

7.2 ข้อละเว้นของผู้ออกหุ้นกู ้

ตลอดระยะเวลาที่ยงัคงมหีนีค้งค้างภายใต้หุ้นกู้ ผู้ออกหุน้กู้จะตอ้งไม่กระท าการดังต่อไปนี้  

7.2.1 การควบรวมกิจการ 

ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ (และจะจัดการมิให้บริษัทย่อย) ด าเนินการใดๆ เพื่อหรือเกี่ยวข้องกับการรวมหรือควบกิจการ
ของบริษัทของตนหรือกิจการของตนกับผู้อื่น หรือกระท าการหรือยินยอมให้มีการกระท าใด ๆ ที่มีลักษณะหรือมี
ผลเช่นเดียวกับการรวมหรือควบกิจการ  

7.2.2 การเลิก การยุติการด าเนินการ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกิจการ 

ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่  (และจะจัดการมิให้บริษัทย่อย) ด าเนินการใดๆ เพื่อหรือเกี่ยวข้องกับการเลิกหรือยุติการ
ประกอบกิจการ หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของกิจการในสาระส าคัญที่ก าลังด าเนินอยู่ในปัจจุบัน (ไม่ว่าทั้งหมด
หรือเพียงบางส่วนที่ส าคัญ) ยกเว้นในกรณีที่ การเลิกหรือยุติการประกอบกิจการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถในการช าระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ 

7.2.3 การไม่จ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน 

ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่และจะจัดการมิให้บริษัทย่อย ด าเนินการใดๆ เพื่อ หรือเกี่ยวข้องกับการขาย โอน หรือจ าหน่าย
จ่ายโอน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย (ตามแต่กรณี) ที่เป็นสาระส าคัญในการ
ประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะกระท าผ่านธุรกรรมครั้งเดียว
หรือหลายธุรกรรม (และไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ก็ตาม) ยกเว้นในกรณีที่ การขาย โอน หรือ
จ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถในการช าระ
หนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้  

7.2.4 การไม่จ่ายเงินปันผล 

ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าในรูปแบบใด (ยกเว้นกรณีการจ่ายหุ้นปันผล) ในแต่ละปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของ 
ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจ านวนเกินกว่าร้อยละ  60 (หกสิบ) ของผลก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ในปีนั้นๆ  
ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงตามข้อก าหนดสิทธินี้ หรือในกรณีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าอาจจะ
เกิดเหตุผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงตามข้อก าหนดสิทธินี้ หรือในกรณีที่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุท า
ให้เกิดเหตุผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงตามข้อก าหนดสิทธินี้  ผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายเงินปันผลไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ให้แก่
ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ 
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7.2.5 การลดทุน 

ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ด าเนินการใดๆ เพื่อให้มีการลดทุนช าระแล้วของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่ เป็นกรณี การลดทุนเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการลดผลขาดทุนสะสมทางบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี) และการลดทุนดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้ 
ผู้ออกหุ้นกู้มีเงินสดหรือทรัพย์สินลดลง  

7.2.6 การไม่ให้เงินกู้ยืมและไม่รับโอนหนี้   

ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่และจะจัดการมิให้บริษัทย่อย (ก) ให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลใดๆ หรือ (ข) ให้การค้ าประกัน อาวัล หรือ
ให้ หรือยอมรับการตกลงเพื่อรับผิดชอบชดใช้ หรือเข้ารับเอาภาระหนี้ของบุคคลอื่นมาเป็นของตน หรือกระท า
การอื่นใดที่ก่อให้เกิดผลในท านองเดียวกัน  ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีเป็นการด าเนินการในทางการค้าปกติทั่วไปของผู้
ออกหุ้นกู้  

8. ดอกเบี้ย 

8.1 อัตราดอกเบี้ย 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระดอกเบี้ยส าหรับหุ้นกู้ในอัตราคงที่ร้อยละ 2.41 (สองจุดส่ีหนึ่ง) ต่อปี โดยช าระทุก ๆ  6 (หก) 
เดือน ในวันก าหนดช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้  

8.2 ในการค านวณดอกเบี้ยส าหรับหุ้นกู้ให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน (การหักภาษี ณ ที่จ่าย
จะเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด) และจะค านวณดอกเบี้ยโดยคิดจากจ านวนเงินต้นคงค้างในหุ้นกู้แต่ละหน่วย 
จ านวนดอกเบี้ยของหุ้นกู้จะก าหนดทศนิยม 6 ต าแหน่ง โดยปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 6 ขึ้น ถ้าต าแหน่งที่ 7 มีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ส่วนในกรณีที่ดอกเบี้ยที่ค านวณได้มีทศนิยมไม่รู้จบใหก้ าหนดทศนิยมเพียง 6 ต าแหน่ง และ
ท าการปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 6 ตามหลักการข้างต้น ทั้งนี้ การค านวณดอกเบี้ยในแต่ละงวดจะเริ่มค านวณตั้งแต่ 
(โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือวันก าหนดช าระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่
นับรวม) วันก าหนดช าระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)  

8.3 การเลื่อนวันช าระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันท าการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8.2 นั้น จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการ
ค านวณดอกเบี้ยที่ก าหนดไว้นี้ (กล่าวคือไม่มีการน าจ านวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปมารวมค านวณดอกเบี้ย) เว้น
แต่ในกรณีที่วันช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันท าการ ให้เลื่อนวันช าระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันท าการ
ถัดไป และจะต้องน าจ านวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันช าระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวม
ค านวณดอกเบี้ยด้วย โดยให้ค านวณดอกเบี้ยเพิ่มเป็นรายวัน และให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบ
ห้า) วัน 

8.4 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธิ ดอกเบี้ยส าหรับเงินต้นค้างช าระนับจาก
วันถึงก าหนดช าระจนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ท าการช าระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ถือ
หุ้นกู้จะได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 แล้วหรือไม่ก็ตาม 
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9. วิธีการ เวลา และสถานที่ส าหรับการช าระหนี้ตามหุ้นกู้ 

9.1 การช าระเงินต้น 

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยท าการช าระโดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย
การโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้แจ้งไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ซ่ึงผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งความประสงค์การ
ขอรับช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมน าส่งส าเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีช่ือของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และส าเนา
บัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบคุคลที่รับรองส าเนาถูกต้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าสิบสี่ 
(14) วันก่อนวันช าระเงินต้นหรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่
จ าเป็นต้องน าใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้  

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน  ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระเงินต้นตามหุ้นกู้ ให้แก่บุคคลที่ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จ านวน
ต่างๆ ที่ลง ทะเบียนในสมุดทะเบียนหุน้กู้ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยท าการช าระผ่านนายทะเบียนหุ้น
กู้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้แจ้งไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ ซ่ึงผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งความ
ประสงค์การขอรับช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมน าส่งส าเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีช่ือของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่
และส าเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคลที่รับรองส าเนาถูกต้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่
น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันช าระเงินต้น หรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ และจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ทางอากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้น
กู้ ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้
ไม่จ าเป็นต้องน าใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ 

9.2 การช าระดอกเบี้ย หรือเงินจ านวนอื่นใด (ถ้ามี) 

(ก) กรณีทั่วไป  ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระดอกเบี้ยหรือเงินจ านวนอื่นใดภายใต้หุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยท าการช าระ
โดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตาม ที่ได้แจ้งไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ซ่ึงผู้ถือ
หุ้นกู้จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมน าส่งส าเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีช่ือ
ของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และส าเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคลที่รับรองส าเนาถูกต้อง
ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันช าระดอกเบี้ยหรือเงินจ านวนอื่นใด (ถ้ามี)หรือโดยเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) 
(ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ)ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการช าระดอกเบี้ย ทั้งนี้ ในการช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จ าเป็นต้องน าใบ
หุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ 

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน  ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระดอกเบี้ยหรือเงินจ านวนอื่นใด
ภายใต้หุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิใน
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หุ้นกู้จ านวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยท าการช าระโดย
ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้แจ้งไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ ซ่ึงผู้ถือหุ้นกู้
จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมน าส่งส าเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีช่ือของ  
ผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และส าเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคลที่รับรองส าเนาถูกต้องให้แก่
นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันช าระเงินต้นหรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้
ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการ
ช าระดอกเบี้ย ทั้งนี้ ในการช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จ าเป็นต้องน าใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบ
หุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ 

9.3 หากวันครบก าหนดช าระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจ านวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่
ตรงกับวันท าการ ให้เลื่อนวันช าระเงินไปเป็นวันท าการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จ าต้องจ่ายเงินเพิ่มใดๆ ส าหรับ
การเลื่อนวันช าระเงินตามข้อ 9.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซ่ึงจะต้องน าจ านวนวันทั้งหมดที่เลื่อน
ออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันช าระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมค านวณดอกเบี้ยด้วย 

10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ 

10.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการช าระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้และดอกเบี้ย
งวดสุดท้าย 

10.2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซ้ือคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้  ท าค าเสนอ
ซ้ือคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องท าค าเสนอซ้ือคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องท าการซ้ือคืน
หุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย 

10.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ท าการซ้ือคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลท าให้หนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เกลื่อนกลืนกันตาม
กฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะน าหุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียน
หุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซ้ือมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซ้ือคืนหุ้นกู้ให้ตลาดรองที่มีการซ้ือขายหุ้นกู้และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตาม
ประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

10.4 ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่เป็นการซ้ือหุ้นคืนตามข้อ 10.2 หรือ
ได้รับโอนหุ้นกู้มาจากผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ 

11. การผิดนัดและผลของการผิดนัด 

11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิดนัดตามข้อก าหนดสิทธิ 

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย เมื่อถึงก าหนดช าระไม่ว่างวดใดงวดหนึ่ง  

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไข หรือภาระหน้าที่ ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ใน
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ข้อก าหนดสิทธิ (เว้นแต่กรณีการไม่ช าระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย) โดยหากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุที่
สามารถแก้ไขได้ แต่ไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน ภายหลังจากวันที่ได้มีการส่ง
หนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขการกระท าผิดข้อตกลงดังกล่าวแล้ว โดยผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือ
หลายรายรวมกัน) ซ่ึงถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ท าการไถ่ถอน
ทั้งหมด อย่างไรก็ดี หากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ก็ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น
โดยทันที โดยมิต้องมีระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน เพื่อการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดช าระหนี้ใดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) มีจ านวนรวมกันเกินกว่า 
400,000,000 (ส่ีร้อยล้าน) บาท หรือจ านวนเงินในสกุลเงินอื่น ซ่ึงมีมูลค่าเทียบเท่าจ านวนเงนิดังกล่าว) และ/
หรือ บริษัทย่อยผิดนัดช าระหนี้ใดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) มีจ านวนรวมกันเกินกว่า 
400,000,000 (ส่ีร้อยล้าน) บาท (หรือจ านวนเงินในสกุลเงินอื่น ซ่ึงมีมูลค่าเทียบเท่าจ านวนเงินดังกล่าว) 
หรือในกรณีมีเหตุท าให้เจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยมีสิทธิเรียกให้ช าระคืนหนี้ดังกล่าว
ก่อนครบก าหนด โดยการเร่งรัดการช าระหนี้ก่อนครบก าหนดนั้นเป็นผลจากการเกิดเหตุผิ ดนัด โดยที่ผู้
ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ท าการช าระหนี้ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับ
จากวันที่ถึงก าหนดช าระหนี้นั้นๆ   

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึด บังคับ
หรืออายัดทรัพย์ หรือมีการฟ้องร้องเหนือทรัพย์สิน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ) หรือผู้ออกหุ้นกู้ 
และ/หรือ บริษัทย่อยกระท าการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้ตนต้องตกอยู่ภายใต้ข้อสันนิษฐานว่าตนเป็นผู้มี
หนี้สินล้นพ้นตัว ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) หรือกรณีมีการยื่นขอ (ไม่ว่าโดยบุคคลอื่นหรือโดยตนเอง) ให้ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ 
บริษัทย่อยล้มละลาย โดยศาลที่มีอ านาจได้รับค าขอนั้นไว้พิจารณาแล้ว หรือมีการเริ่มด าเนินการ (ไม่ว่าโดย
บุคคลอื่นหรือโดยตนเอง) เพื่อขอฟ้ืนฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อย ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง หรือ กรณีมีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้หรือประนอมหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้และ /หรือ บริษัทย่อย 
หรือ กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยท าการหยุดพักช าระหนี้เป็นการทั่วไป  

(จ) หากผู้ออกหุ้นกู้ต้องค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการให้ช าระเงินครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (ส่ีร้อยล้าน) บาท  (หรือเงินสกุลอื่นที่มีจ านวนเทียบเท่า) โดยผู้ออก
หุ้นกู้ไม่สามารถท าการช าระเงินให้ครบถ้วนได้ตามค าส่ังดังกล่าว หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลาย
รายรวมกัน) ซ่ึงถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีความเห็นอัน
สมควรว่าการช าระเงินดังกล่าวอาจท าให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขใดๆ 
ภายใต้ข้อก าหนดสิทธิได้  

(ฉ) กรณีการปฏิบัติตามหน้าที่ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอยู่ภายใต้หุ้นกู้และข้อก าหนดสิทธิ
กลายเป็นสิ่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลผูกพันผู้ออกหุ้นกู้ 

(ช) เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การงดเว้น หรือยกเลิกใบอนุญาต หนังสือรับรอง  หนังสือยินยอม สิทธิ
ประโยชน์ใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ บุคคล หรือนิติ



 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 
 

หน้าที ่19 

บุคคลใด ๆ ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยจ าเป็นต้องมีไว้หรือใช้ในการประกอบธุรกิจของตน ซ่ึงการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง การงดเว้น หรือยกเลิกเช่นว่านั้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฎิบัติตามข้อก าหนดสิทธิหรือตามสัญญาในการช าระหนี้ตามหุ้นกู้
และผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่เกิด
เหตุการณ์นั้นๆ  

(ซ) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยถูกด าเนินการโดยทางกฎหมาย หรือค าส่ังของรัฐ หรือเพราะกรณีอื่นใดอันมี
ผลให้การด าเนินงานหรือธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยดังกล่าวต้องเปลี่ยนแปลงหรือสะดุดลง หรือ
มีผลให้ทรัพย์สิน หรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนต้องถูกยึด 
อายัด เวนคืน หรือตกเป็นของหน่วยงานราชการใดๆ ของราชอาณาจักรไทย และกรณีดังกล่าวก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบอย่างส าคัญต่อผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มิได้แก้ไขเยียวยาเหตุการณ์ดังกล่าวภายใน 
30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 

11.2 เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 11.1 หาก 

(ก)  ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน
ทั้งหมด หรือ  

(ข)  มีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบให้ด าเนินการ หรือ  

(ค)  เป็นกรณีตามข้อ 11.1 (ก) (ง) หรือ (ฉ) 

ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ท าการช าระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่ค านวณจนถึง
ขณะนั้นซ่ึงถือเป็นอันถึงก าหนดช าระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้  การที่ 
ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินไม่ว่าจ านวนใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้รายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมี
การพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด 

11.3 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 แล้ว  

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องช าระหนี้ที่ค้างช าระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้ ซ่ึง
หากไม่ด าเนินการช าระหนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นกู้คนใดคนหนึ่งมีสิทธิด าเนินการตามข้อ (ข) ข้างล่างนี้ 

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับช าระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างช าระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้
ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อหลังจาก 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้
ตามข้อ 11.2 แล้ว ยังไม่มีการช าระหนี้ที่ค้างช าระทั้งจ านวนแก่ตน  

12. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

12.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ยังมิได้ไถ่ถอน
ทั้งหมด มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยเร็ว ซ่ึง
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จะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ร้องขอหรือวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีค าขอเป็นหนังสือให้ผู้ออกหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ส่ง
หนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ท าการช าระหนี้หุ้นกู้ค้างช าระตามข้อ 11.2 วรรคสอง 

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 13.2 

(ค) หากมีเหตุการณ์ส าคัญซ่ึงผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของ
หุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความสามารถของผู้
ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิ 

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามค าขอของผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดไนวรรค
ก่อน ((ก) (ข) หรือ (ค)) ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน
ทั้งหมดมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เองได้ โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้ออกหุ้นกู้อาจเข้าร่วมประชุมก็ได้ 

12.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชุมและด าเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้น
กู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นั้นจะเป็นไปตาม
เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อก าหนดสิทธิ  

12.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้
ออกหุ้นกู้ และที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นกู้ 

12.4 ผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยมติในลักษณะดังกล่าวจะต้อง
ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกู้มีมติและลงลายมือช่ือในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้เก็บรักษาไว้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเก็บรักษามติซ่ึงลงลายมือช่ือโดยผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว 
โดยถือเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ คะแนนเสียงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้นให้
เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในขอ้ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อก าหนดสิทธินี้เพียงแต่เปลี่ยนจากการ
นับคะแนนเสียงจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเปน็การนับคะแนนเสียงจาก
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย 

 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นกู้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพียงหนึ่งราย ให้น าวิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้
ถือหุ้นกู้มาใช้แทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

12.5 การใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ข้อก าหนดสิทธินี้ไม่ได้ก าหนดไว้ให้น าบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัท
มหาชนจ ากัดมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดสิทธินี้ 
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13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธ ิ

13.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ ในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สาระส าคัญของผู้ถือหุ้นกู้ หรือเรื่องที่
เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหุ้นกู้โดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ท าให้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง หรือเพื่อให้
เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือค าส่ังที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของ 
ส านกังาน ก.ล.ต. เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยและ/หรือในตลาด
ตราสารหนี้ (ในกรณีที่หุ้นกู้จดทะเบียนซ้ือขายอยู่ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยและ/หรือในตลาดตราสารหนี้) 
และ/หรือ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ในกรณีที่หุ้นกู้จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของข้อ 4.4 วรรค 2 ของข้อก าหนดสิทธิ ให้กระท าได้
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้
แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดเป็นประการอื่น 

13.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 13.1 (แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขวันครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้อันเป็นการขยายอายุหุ้นกู้หรือการช าระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น หุ้นกู้
อื่นหรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ และเพื่อกรณีอื่นใดที่กฎหมายห้ามมิให้ด าเนินการ) ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. ทราบแล้ว เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดเป็นประการอื่น 

13.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทั้งข้อก าหนดแห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (และ
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

 

13.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุ้นกู้และส านักงาน ก.ล.ต. ภายในสิบห้า (15) วัน 
นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอเป็นหนังสือเว้น
แต่กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นประการอื่น  

14. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ 

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือช ารุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏช่ือในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ 
มีสิทธิยื่นค าขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตาม
สมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับค าขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่
นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้
ฉบับเก่าด้วย 
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15. ผลบังคับของข้อก าหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อก าหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการช าระหนี้ตามหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อย
แล้ว โดยข้อก าหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อก าหนดสิทธินี้
ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือ
ประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของก าหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น 

 

             ผู้ออกหุ้นกู ้
                 บริษทั โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา  จ ากัด (มหาชน) 
 

โดย                                            

          (นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)        (นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์) 

          กรรมการ               กรรมการ
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เอกสารหมายเลข 1 
หลักเกณฑ์ในการประชมุผู้ถือหุน้กู้ 

1. การเรียกประชุม 

ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงประสงคจ์ะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี จะต้องด าเนินการให้นายทะเบียน
หุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) 
และผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่ส าหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้  
นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายช่ือและที่อยู่ซ่ึงปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อส้ินเวลาท าการในวันท าการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 วัน 

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ออกหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี 

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นกู้รายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดท าหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด ซ่ึงขอรับได้ ณ 
ส านักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้แก่นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงก่อนเวลานัดประชุม 

(ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซ่ึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาซ่ึงได้รับ
การร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อท าการช้ีแจงและแสดงความเห็นต่อที่
ประชุม 

(ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ 

3. องค์ประชุม 

3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้อง
มีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซ่ึงถือหุ้นกู้เป็นจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่
ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

 ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซ่ึงไม่สามารถ
ประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมส าหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้อง
ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นกู้รวมกันเป็นจ านวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม 

3.2 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้
ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซ่ึงถือหุ้นกู้เป็นจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด
เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม   
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ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซ่ึงไม่สามารถ
ประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมส าหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้อง
ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซ่ึงถือหุ้นกู้เป็นจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่
ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม  

3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้
ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ทั้งหมด
เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

 ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซ่ึงไม่สามารถ
ประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมส าหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้อง
ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ซ่ึงถือหุ้นกู้เป็นจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 ของหุ้นกู้ที่
ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม 

4. ประธานในที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นกู้จะท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ที่จะท าหน้าที่
ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นกู้รายหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม 

5. การเลื่อนประชุม 

5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย  

(ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไป
ประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซ่ึงประธานก าหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงถือหุ้นกู้เป็นจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน
ทั้งหมดจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุม
ครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น  

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่ก าหนดไว้ใน (ก) 

(ค) ในกรณีที่การประชุมซ่ึงขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมใน
ครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่ก าหนดไว้ใน (ก) 

5.2 นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมส าหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุม
ครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ตามรายช่ือและที่อยู่ซ่ึงได้เคยจัดส่งหนังสือเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ในครั้งที่ขาดองคป์ระชุมนั้นทกุรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันนัดประชุม
ครั้งใหม่(ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้อง
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ระบุวัน เวลา สถานที่ส าหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการส าหรับการประชุมครั้ง
ใหม ่

6. มติของที่ประชุม 

6.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ตัดสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานใน
ที่ประชุมก าหนด ซ่ึงผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้หนึ่ง
หน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงช้ีขาด (ทั้งกรณีการ 
ลงมติโดยการชูมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็น  
ผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้รับมอบฉันทะ 

6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนน
เสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 
66 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.4 

6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การช าระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้
หรือบุคคลใด ๆ 

(ข) การแก้ไขวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันครบก าหนดช าระเงินไม่ว่าจ านวนใด ๆ ตามหุ้นกู้  

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจ านวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจ านวนอื่นใดที่  
ค้างช าระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้นกู้ 

(ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจ านวนใด ๆ ที่จะต้องช าระตามหุ้นกู้ 

(จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3.) 
และมติของที่ประชุม (ข้อ 6.) 

(ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิเพื่อให้สามารถด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง 
(จ) ข้างต้น 

6.5 ผู้ถือหุ้นกู้รายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ  
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7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

7.1 ภายใต้ข้อบังคับของข้อ 7.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ประธานในที่ประชุม  
ครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีส าเนาเพื่อให้  
ผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบได้ ณ ส านักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้และส านักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและ
เวลาท าการของผู้ออกหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี 

7.2 ในกรณีของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ท าการเรียกประชุมอันเนื่องมาจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่จัดให้มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 12.1 วรรคสองของข้อก าหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้อาจมอบหมายให้ผู้ถือหุ้นกู้คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนั้นก็ได้ 



  
 

 

หน้าที่ 27 

เอกสารหมายเลข 2 
ตัวอย่างใบหุ้นกู ้
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ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ                                                                                                               เลขทะเบียนบริษัท  0107536001389 
Name Registered Certificate, Unsecured and Unsubordinated Debentures                                                         Company Registration No.  0107536001389 
ช าระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว จดทะเบียนเมื่อวันท่ี                               12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 
Fully Paid Up Registered on                                                  12 November 1993 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 
CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2561 
DEBENTURES OF CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2015 DUE 2018 

วันออกหุ้นกู้ 19 พฤศจิกายน 2558 วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 19 พฤศจิกายน  2561  อายุ              3 ปี  มูลค่าท่ีตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย จ านวนท่ีออก  700,000 หน่วย มูลค่ารวม 700,000,000 บาท 
Issue Date         19 November 2015 Maturity Date 19 November 2018 Term            3 Years   Face Value 1,000 Baht/Unit Offering Amount 700,000 Units Total Amount 700,000,000 Baht 
 
อัตราดอกเบ้ีย 2.41% ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้ ช าระปีละ 2 คร้ัง โดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ 
Interest 2.41% per annum throughout the term of the debentures Payable Semi-Annually Paid by cross cheque or fund transfer  to the debentureholders at the address appearing in the register of the debentureholders 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะด าเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบก าหนดไถ่ถอนในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 โดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามผู้ถือหุ้นกู้ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือวิธีการอื่นใดท่ีนายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร 
Central Plaza Hotel  Public Company Limited (“Company”) will redeem the debentures on the maturity date which is  19 November 2018 by payment by cross cheque in name of the debentureholder or by fund transfer or in any other way as deemed appropriate by the Registrar.  
 
ชื่อผู้ถือหุ้นกู้    
Name of Debentureholder    
   
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้   จ านวนหน่วยหุ้นกู้  หน่วย วันท่ีออกใบหุ้นกู้  
Debentureholder Registration No.  Number of Debentures  Units Issue Date of the Certificate  
   
เลขท่ีใบหุ้นกู้  จ านวนเงิน  บาท  
Certificate No.  Amount  Baht  
หุ้นกู้ที่เสนอขายนี้อยู่ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 
The debentures are subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders dated 19 November 2015 
หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับช าระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับช าระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญท้ังในบัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ท่ีมีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับช าระหนี้ก่อน 
Debentures constitute debt owed by the Issuer and shall enjoy equal legal status for all units and the debentureholders are entitled to receive payment not less favorable than the ordinary (unsecured) creditors of the Issuer at present and in the future, except for those obligations with 
preferential order of payment under law. 
เนื่องจากบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่และบริษัทได้จดข้อจ ากัดการโอนให้จ ากัดอยู่ในผู้ลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้กับส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว ตามข้อ 35 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2552 เร่ือง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ ฉบับลงวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ดังนั้นบริษัทจะไม่รับและจะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ ผู้ลงทุนสถาบัน 
และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่รายตามประกาศดังกล่าวเว้นแต่เป็นการโอนมรดก 
Since the Company has been permitted to offer the newly issued Debentures to institutional  investors and/or high net worth investors and has registered the said transfer restriction with the Office of the SEC pursuant to Clause 35 paragraph two of the Notification of the Capital Market 
Supervisory Board No. ThorJor. 9/2552 Re: Application for and Approval of Offering of Newly–Issued Debt Instruments dated 13 March 2009 as the same may be amended from time to time, therefore the Company will not register and will  arrange for the Registrar not to register any 
transfer of Debentures if such transfer will result in any person other than institutional  investors and/or high net worth investors specified in the Notification to become a holder Debentures, except for the case of inheritance. 
  

   
 กรรมการ/นายทะเบียน 
 Director/Registrar

 



 

หน้าที่ 29 

ใบหุ้นกู้นี้อยู่ภายใต้ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ในการออกหุ้นกู้คร้ังน้ี และ/หรือ ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหน้า 
This Certificate is subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders of the Debentures and/or any amendment as may be made to 
the Terms and Conditions at a later date. 

สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้  
Summary of the Terms and Conditions of the Debentures 

1.          หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน และไม่ด้อยสิทธิ  
These Debentures are name registered, unsecured and unsubordinated debentures. 

1.1         นายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
Registrar: CIMB Thai Bank Public Company Limited 
44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330. 

2.           ระยะเวลาในการค านวณดอกเบ้ียและวิธีการในการช าระดอกเบ้ียและการไถ่ถอนหุ้นกู้  
              Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures. 
2.1  บริษัทจะค านวณดอกเบ้ียและช าระดอกเบ้ีย ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ โดยมีการก าหนดช าระดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ทุกวันท่ี 19 พฤษภาคม และวันท่ี 19 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอด

อายุหุ้นกู้ โดยหากวันครบก าหนดช าระดอกเบ้ีย และ/หรือวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันท าการ จะเลื่อนวันช าระดอกเบ้ีย และ/หรือวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เป็นวันท าการ
ถัดไป  
The Company will calculate and pay the interest according to the Terms and Conditions. Interest shall be payable semi-annually on each of 19 May and 19 November of each year 
throughout the term of the Debentures.  If the due date for payment of interest and/or date of Redemption is not a Business Day, such payment shall be made on the following business 
day. 

2.2 บริษัทจะด าเนินการจ่ายเงินต้นและ/หรือดอกเบ้ียตามข้อ 8 ในแต่ละวันก าหนดช าระดอกเบ้ียให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยจัดท าเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อก าหนดสิทธิ 
The Company will pay the principal and/or interest, as specified in condition 8 on each Interest Payment Date to the Debentureholders by sending them cross cheques or by fund 
transfer to bank account of the   Debentureholder in accordanace with the Terms and Conditions. 

3. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ในการออกหุ้นกู้ในคร้ังน้ี 
Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debenturehoders of the Debentures. 

โปรด
อ่าน 
Please 
read 

(1) ให้ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ท าแบบค าขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทุกคร้ังท่ีย่ืนโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียน 
An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the debentures transfer registration form, and deliver such form to the Registrar. 

(2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อท่ีด้านหน้าของใบหุ้นกู้ ให้แนบภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนท่ีได้รับรองส าเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ้นกู้
ฉบับนี้ กรณีท่ีเป็นนิติบุคคลให้แนบส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกให้ไม่เกิน 1 ปีท่ีได้รับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้มีอ านาจท่ีได้รับรองส าเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ้นกู้ฉบับนี้ด้วย 
For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified true copy of the I.D. card 
must be submitted together with the Debenture Certificate.  In the case of a juristic person, a certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce, 
which is not more than one year old, and certified true copy(ies) of the I.D. card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate. 

(3) เมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้ประสงค์จะโอนหุ้นกู้จะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อท่ีเคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ กรณีเป็นนิติบุคคลและเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐาน
ประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2) 
When a transferee wishes to transfer the Debentures, he/she must append exactly the same signature as when he/she acquired the transfer of such Debentures.  In case of 
a juristic person, any change of authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2). 

ลงลายมือชื่อผู้โอน 
Signature of transferor 

ลงลายมือชื่อผู้รับโอน 
(ผู้ท่ีต้องการลงทะเบียนเป็นผู้
ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียน) 

Signature of transferee 
(who wishes to have his/her name entered in 

the register of Debentures) 

ลงลายมือชื่อผู้มีอ านาจประทับตรานายทะเบียน/บริษัท 
Authorized Signature with the seal of the Registrar/Company 

 ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) Full name of transferee in block letters  
1 ลงลายมือชื่อผู้โอน 
 Signature of Transferor 

ลงลายมือชื่อผู้รับโอน 
(Signature of transferee) 

 

 ตัวบรรจง 
(Block letters) 

 

2 ลงลายมือชื่อผู้โอน 
 Signature of transferor 

ลงลายมือชื่อผู้รับโอน 
(Signature of transferee) 

 

 ตัวบรรจง 
(Block letters) 

 

3 ลงลายมือชื่อผู้โอน 
 Signature of transferor 

ลงลายมือชื่อผู้รับโอน 
(Signature of transferee) 

 

 ตัวบรรจง 
(Block letters) 

 

 



รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย เอกสารแนบ 3

รายช่ือบริษัทย่อย/กรรมการ
บจ.

เซน็ทรัลหวั
หนิบชี รี
สอร์ท

บจ.
เซน็ทรัลสมุย
บชีรีสอร์ท

บจ.โรงแรม
เซน็ทรัลสุ

คนธา

บจ.โรงแรม
เซน็ทรัล 

แม่สอดฮลิล์
บจ.เซน็ทรัล
 บริการซกัรีด

บจ.เซน็ทรัล
โฮเตล็ แมน
เนชเม้นท์

บจ.
เซน็ทรัลสมุย

วิลเลจ
บจ.เซน็ทรัล
 กะรนวิลเลจ

บจ.เซน็ทรัล
 กระบี่เบย์ 

รีสอร์ท
บจ.โรงแรม

เซน็ทรัลเวิลด์

บจ.โรงแรม
เซน็ทรัล
เกาะกูด

บจ. เซน็ทรัล
   เรสตอร
องส์ กรุ๊ป

บจ.ซอีาร์จี 
แมนูแฟค

เจอร่ิง
บจ.ทริปเปิล
ไนน์ เดคคอร์

บจ.เอส.พี.
เรียลตี ้ลัน

ตาบชี

บจ.เอส.พี.
เรียลตี ้

พัทยาบชี

บจ.เอส.พี. 
หาดฝร่ัง รี

สอร์ท

บจ.
เซน็ทรัลสมุย
โฮเตล็แมน
เนจเม้นท์

บจ.เซน็ทา
รา อินเตอร์
เนช่ันแนล 
แมนเนจ
เม้นท์

บจ.โรงแรม
 กะรน ภูเก็ต

บจ.โรงแรม
 กะตะ ภูเก็ต

R.M.L. 
LEISURE 
Pvt. Ltd. *

บจ.เซน็วารี 
เฮลตี ้สปา

บจ.เซน็ทรัล
 บางกอก

คอนเวนชัน
และเอ็กซิ

บช่ัิน

บจ.เซ็นทารา

 อินเตอร์

เนชันแนล 

แมนเนจ

เม้นท์ 

(ประเทศไทย)

Centara 
Maldives 
Pvt. Ltd.

บจ.ซอีาร์จี 
อินเตอร์

เนช่ันแนล 
ฟู๊ด

บจ.เซน็ทา
รา อิม
พอร์ต-

เอ็กซพอร์ต
บจ.โคซี่ 
โฮเตล็

บจ. โคซี่ 
โฮเตล็ แมน
เนจเม้นท์

บจ. เซน็ทา
รา ลอยลัตี ้
มาร์เก็ตติง้

บจ. ศูนย์
การเรียนรู้ 
เซน็ทารา

Centara(Sha
nghai)Hotel 
Management 

 Co., Ltd.

CIM for 
Management
-Egypt, S.A.E

1. นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

2. นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

3. นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์ / / /

4. นายสทุธิศกัดิ์ จิราธิวฒัน์ / / /

5. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ / / /

6. นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / /

7. นายสทุธิพร จิราธิวฒัน์ /

8. นางสจิุตรา มงคลกิติ /

9. นางสพุตัรา  จิราธิวฒัน์ / / / / / / /

10. นายธีระยทุธ จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

11. นายธีระเกียรติ  จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

12. นายวิโรจน์ เลาหะพนัธุ์ /

13. นายรณชิต  มหทัธนะพฤทธ์ิ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

14. นายวิรุฬ  หาญอตุสาหะ /

15. นางมกุดา เอือ้วฒันะสกลุ /

16. นางรัตนา นรพลัลภ /

17. นางยิ่งลกัษณ์  วชัรพล /

18. นายไมเคิล ไอส์เซนเบอร์ก /

19. นายคิม มน่ีู /

20. นายธีระเดช  จิราธิวฒัน์ / / /

21. นางอรณี  จิราธิวฒัน์ / / /

22. นายสภุรัฐ จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

23. นางสาวนนัทวนั  วชัรโกมลพนัธ์ / /

24. นายแดน ชินสภุคักลุ /

25. Dheena Hussain / /

26. นายปาทริก จีน มาร์ บาซเซต์ /

27. นายเอ็มมานแูอล วิคเตอร์ โมริช มาริออง /

28. นางสาว ภทัรา จองเจริญกลุชยั /

29. นาย ปัณฑิต มงคลกลุ /

30. Puck Bhengsri /

31. นางสาว จริยา จิราธิวฒัน์ /

หมายเหตุ

1. / = กรรมการ

2. บริษัทยอ่ย หมายถึง บริษัทยอ่ยทีมี่นยัส าคญั เชน่ มีรายได้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก าไรขาดทนุรวมของปีบญัชีลา่สดุ

* R.M.L. LEISURE Pvt. Ltd. ช่ือเดมิคอื Regent  Maldives Pvt. Ltd

** บจ.เซ็นทารา อินเตอร์เนชนัแนล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) ช่ือเดมิคอื บจ.เซ็นทารา ไทย โฮเตล็ แมนเนจเม้นท์



 
 

 

 

เครดิตวาระ  (CreditUpdate) เป็นขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการทบทวนอนัดบัเครดติขององคก์รหรอืตราสารหนี้ทีท่รสิเรทติ้งไดป้ระกาศผลไปแลว้ ซึง่โดยปกตกิารทบทวนดงักลา่วจะกระท าตลอดอายุของ
สญัญาหรอืตราสาร และสรปุผลเมือ่ครบรอบปี ในระหวา่งนัน้หากหน่วยงานดงักลา่วออกตราสารหนี้ใหม ่หรอืเมือ่มเีหตุการณ์ส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อธุรกจิหรอืการเงนิของหน่วยงานนัน้ๆ และมขีอ้มลูผลกระทบ
เพยีงพอทีจ่ะปรบัอนัดบัเครดติ หรอืเมือ่มเีหตุใหต้้องยกเลกิอนัดบัเครดติเดมิ ทรสิเรทติ้งจะประกาศ "เครดติวาระ" แกส่าธารณะ โดยผลอนัดบัเครดติอาจ "เพิม่ขึน้" (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดมิ" 
(Affirmed) หรอื "ยกเลกิ" (Cancelled) 

 

เหตผุล 
ทริสเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิ ไม่มีหลกัประกัน ชุดปจัจุบนัของ 

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A” ในขณะเดยีวกนัยงัจดัอนัดบัเครดติหุน้กู้
ไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัชุดใหม่ในวงเงนิไม่เกนิ 700 ลา้นบาทของบรษิทัทีร่ะดบั “A” เช่นกนั 
โดยบรษิทัจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการออกหุน้กู้ชุดใหม่ไปใชช้ าระคนืหน้ีและส ารองเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 
โดยอนัดบัเครดติดงักลา่วสะทอ้นกระแสเงนิสดทีเ่ตบิโตขึน้จากธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอาหาร รวมถงึ
สถานะทีแ่ขง็แกร่งในธุรกิจอาหารบรกิารด่วน และการมโีรงแรมที่หลากหลาย ทัง้น้ี การพจิารณา
อนัดบัเครดิตยงัค านึงถึงการสนับสนุนจากกลุ่มเซ็นทรลัด้วย อย่างไรก็ตาม จุดเด่นดงักล่าวถูก
ลดทอนบางส่วนจากลกัษณะของธุรกิจโรงแรมทีข่ ึน้อยู่กบัฤดูกาลและถูกกระทบได้ง่ายจากปจัจยั
ภายนอกต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได ้รวมทัง้จากลกัษณะของธุรกิจอาหารบรกิารด่วนที่มอีตัรา
ก าไรต ่า ทัง้น้ี ธุรกิจทัง้ 2 ประเภทจดัว่ามกีารแขง่ขนัที่รุนแรงเมื่อพจิารณาจากอุปสงคข์องจ านวน
ห้องพกัในโรงแรมที่เพิม่ขึ้นอย่างมากในแหล่งท่องเที่ยวส าคญัและการท าการตลาดเชิงรุกในหมู่
ผูป้ระกอบการอาหารบรกิารดว่น  

บริษัทโรงแรมเซน็ทรลัพลาซาก่อตัง้โดยตระกูลจริาธิวฒัน์ในปี 2523 โดยปจัจุบนัตระกูล      
จริาธวิฒัน์ถอืหุน้บรษิทัในสดัสว่น 63% บรษิทัเป็นหน่ึงในผูน้ าในธุรกิจโรงแรมและธุรกจิอาหารใน
ประเทศไทย ทัง้น้ี ในปี 2557 บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมคดิเป็นสดัสว่น 45% ของรายไดร้วม
ทัง้หมด ในขณะทีบ่รษิทัมกี าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายจากโรงแรม
คดิเป็นสดัสว่น 74% ของก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายรวมทัง้หมด 
ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2558 บรษิทับรหิารโรงแรม 41 แห่ง รวมจ านวนห้องพกัทัง้สิน้ 7,805 ห้อง 
โดยโรงแรมทัง้หมดตัง้อยูใ่นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัของไทยและในต่างประเทศ 4 ประเทศ ได้แก่ 
มลัดฟีส ์เวยีดนาม ศรลีงักา และอนิโดนีเซยี บรษิทับรหิารงานโรงแรมภายใต้แบรนด์ “เซน็ทารา  
แกรนด”์ “เซน็ทารา” และ “เซน็ทรา” และมโีรงแรมของตนเองทัง้สิน้ 15 แห่ง โดย 1 แห่งอยูภ่ายใต้
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้น้ี โรงแรมที่บรษิัทเป็นเจ้าของโดยตรงคิดเป็นสดัส่วน 49% ของ
จ านวนหอ้งทัง้หมด  

บริษทัด าเนินธุรกิจอาหารบริการด่วนภายใต้การบริหารงานของบริษทัในเครือคือ บริษัท 
เซน็ทรลัเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั โดยปจัจุบนั บรษิัทเซ็นทรลัเรสตอรองส ์กรุ๊ป ให้บริการอาหาร
บรกิารดว่นจ านวน 12 แบรนดซ์ึง่ประกอบดว้ยรา้นอาหารภายใตแ้ฟรนไชสจ์ากต่างประเทศจ านวน 
10 แบรนดแ์ละแบรนดข์องบรษิทัเองจ านวน 2 แบรนด ์คอื “รวิ ชาบู ชาบู” และ “เดอะ เทอเรส” โดย 
ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2558 บรษิทัมจี านวนสาขารา้นอาหารรวมทัง้หมด 774 แหง่ทัว่ประเทศ  

ในปี 2557 อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของประเทศไทยไดร้บัผลกระทบจากความขดัแยง้ทาง
การเมอืงทีย่ดืเยือ้ยาวนาน โดยจ านวนนกัทอ่งเทีย่วต่างชาตลิดลง 7% อยูท่ี ่24.78 ลา้นคน อยา่งไร
กต็าม หลงัจากความตงึเครยีดทางการเมอืงไดยุ้ตลิงจากการท ารฐัประหารในกลางปี 2557 จ านวน
นกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตกิป็รบัฟ้ืนตวัอยา่งมาก โดยจ านวนนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตปิรบัตวัเพิม่ขึน้ 7% ใน
ไตรมาสที ่4 ของปี 2557 และ 29% ในช่วงครึง่แรกของปี 2558 เน่ืองจากการมแีหล่งท่องเทีย่วทีม่ี
คุณภาพสูงและความต้องการเดินทางท่องเที่ยวอย่างมากภายในภูมิภาคเอเชีย โดยจ านวน
นกัทอ่งเทีย่วชาวจนีเพิม่ขึน้ 108% สูร่ะดบั 3.97 ลา้นคนในชว่งครึง่แรกของปี 2558 ในขณะเดยีวกนั 

อนัดบัเครดิตองคก์ร:   A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั A 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบัเครดิต แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
  เครดิตพินิจ 
09/08/56 A Stable 
28/07/54 A- Stable 
03/07/52 A- Negative 
21/10/47 A- Stable 
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  บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

 

           12 ตลุาคม 2558 

 

     

จ านวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปกลบัปรบัตวัลดลง 14% สู่ระดบั 2.82 ล้านคนเน่ืองจากจ านวนนักท่องเที่ยวชาวรสัเซยีลดลงอย่างมาก ทัง้น้ี แนวโน้ม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยยงัอยู่ในระดบัดจีากการมแีหล่งท่องเที่ยวที่น่าดงึดูดใจและความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของประเทศ
เศรษฐกจิเกดิใหม ่อยา่งไรกต็าม ยงัมปีจัจยัทา้ทายอกีมากทีอ่าจจ ากดัการเตบิโตของการท่องเทีย่วไทย เช่น การชะลอการเตบิโตของเศรษฐกจิโลกและ
ความสามารถขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการทีจ่ะถนอมรกัษาและคงสภาพทรพัยากรทางธรรมชาตใิหน่้าดงึดดูใจอยา่งยัง่ยนื 

ในปี 2557 ความวุน่วายทางการเมอืงสง่ผลกระทบต่อธุรกจิโรงแรมในกรุงเทพ และส่งผลใหอ้ตัราการเขา้พกัโรงแรมลดต ่าลงสูร่ะดบั 74.8% ในปี 
2557 จากระดบั 79.8% ในปี 2556 แตร่ายไดค้า่หอ้งพกัเฉลีย่ตอ่จ านวนหอ้งทัง้หมดของบรษิทัยงัเพิม่ขึน้ 4.2% เน่ืองจากราคาหอ้งพกัของโรงแรมใหม่ใน
หมูเ่กาะมลัดฟีสม์รีาคาสงู อยา่งไรกต็าม ในปี 2557 รายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมคงทีเ่มื่อเทยีบกบัปีทีผ่า่นมาเน่ืองจากการอ่อนตวัของการใชจ้่ายดา้นอาหาร
ภายในโรงแรม ส าหรบัช่วงครึ่งแรกของปี 2558 รายไดค้่าหอ้งพกัเฉลี่ยต่อจ านวนห้องทัง้หมดของบรษิทัยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองในสดัส่วน 8.6% สู่
ระดบั 4,079 บาทตอ่คนืตามการฟ้ืนตวัของอตัราการเขา้พกัโรงแรมทีเ่พิม่ขึน้สูร่ะดบั 80.9% เมื่อเทยีบกบัระดบั 72.4% ของชว่งเดยีวกนัในปีทีผ่า่นมา  

ในปี 2557 รายไดร้วมของบรษิทัเพิม่ขึน้ 5% สูร่ะดบั 17,992 ลา้นบาทจากรายไดธุ้รกจิอาหารทีป่รบัขึน้ 9% ในช่วงครึง่แรกของปี 2558 รายได้
ของบรษิทัเพิม่ขึน้ตอ่เน่ือง 8% สูร่ะดบั 9,538 ลา้นบาทจากการฟ้ืนตวัอยา่งแขง็แกรง่ของธุรกจิโรงแรม อตัราก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัลดลงจาก
ระดบั 21.5% ในปี 2556 เป็น 20.7% ในปี 2557 เน่ืองจากธุรกจิอาหารไดร้บัผลกระทบจากตน้ทุนวตัถุดบิทีเ่พิม่ขึน้และการขาดทุนจากการปิดแบรนด์
รา้นอาหาร ในชว่งครึง่แรกของปี 2558 อตัราก าไรจากการด าเนินงานปรบัเพิม่ขึน้สูร่ะดบั 25.3% จากการปรบัตวัทีด่ขี ึน้ของการด าเนินงานของโรงแรมใน
กรุงเทพฯ และการควบคุมตน้ทุนในธุรกจิอาหาร 

อตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนปรบัตวัดขีึน้จากระดบั 55.8% ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2556 สูร่ะดบั 49.1% ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2558  
สภาพคลอ่งของบรษิทัอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ โดยเงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัเพิม่สงูขึน้จาก 2,938 ลา้นบาทในปี 2556 เป็น 3,163 ลา้น

บาทในปี 2557 และอยูท่ีร่ะดบั 2,078 ลา้นบาทในชว่งครึง่แรกของปี 2558 อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อเงนิกู้รวมเพิม่ขึน้จาก 21% ในปี 2556 
เป็น 25.2% ในปี 2557 และทีร่ะดบั 32.7% (ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั) ในชว่งครึง่แรกของปี 2558 สว่นอตัราสว่นก าไรก่อน
ดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่ายเพิม่ขึน้จากระดบั 5.9 เท่าในปี 2556 เป็น 8 เท่าในช่วงครึง่แรกของปี 2558 ในช่วง 
12 เดอืนขา้งหน้าบรษิทัมภีาระในการช าระหน้ีประมาณ 1,800 ล้านบาทและมภีาระหน้ีระยะสัน้จ านวน 748 ล้านบาท โดยสภาพคล่องของบรษิทัจะมี
เพยีงพอส าหรบัภาระหน้ีระยะสัน้และจะได้รบัการสนับสนุนจากเงนิสดในมอืจ านวน 340 ลา้นบาทรวมทัง้วงเงนิสนิเชื่อจากธนาคารพาณิชยต์่าง ๆ อกี
ประมาณ 2,000 ลา้นบาท 

ในช่วงปี 2558-2560 ทรสิเรทติ้งคาดว่าบรษิทัจะมรีายได้เพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 6% ต่อปีจากการเพิม่ราคาห้องพกัและจากอตัราการเขา้พกัโรงแรม
ตามปกตทิีร่ะดบั 78% นอกจากน้ี โดยอตัราก าไรจากการด าเนินงานคาดวา่จะอยูท่ีร่ะดบั 21%-22% สว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานจะปรบัเพิม่ขึน้สูร่ะดบั 
3,500 ลา้นบาท ในชว่ง 3 ปีขา้งหน้าบรษิทัมแีผนจะใชเ้งนิลงทุนประมาณ 12,000 ลา้นบาทเพือ่ก่อสรา้งโรงแรมแหง่ใหมแ่ละขยายจ านวนรา้นอาหาร โดย
บรษิทัมแีผนจะขยายจ านวนรา้นอาหารเพิม่เป็น 1,200 รา้นภายในปี 2563 ดงันัน้ คาดวา่อตัราสว่นเงนิกู้รวมต่อโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัจะเพิม่ขึน้แต่
อยูใ่นระดบัไมเ่กนิ 55% ทรสิเรทติง้คาดวา่อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานตอ่เงนิกูร้วมของบรษิทัอยูท่ีร่ะดบัเฉลีย่ประมาณ 25%  

 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึการคาดการณ์ว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาสถานะในการแขง่ขนัทีแ่ขง็แกร่งในธุรกจิหลกัของ
บรษิทัต่อไป ทัง้น้ี อนัดบัเครดติของบรษิทัอาจปรบัเพิม่ขึน้ไดห้ากบรษิทัสามารถเพิม่จ านวนและความหลากหลายใหแ้ก่ธุรกจิโรงแรมและรา้นอาหารได้
โดยทีย่งัคงรกัษาสถานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง ในทางตรงขา้ม อนัดบัเครดติอาจถูกปรบัลดลงหากผลการด าเนินงานของบรษิทัหดตวัลงเป็นเวลานาน 
หรอืบรษิทัมกีารลงทุนทีม่กีารก่อหนี้จ านวนมาก 
 

 

บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) (CENTEL) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  
CENTEL163A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 500 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559   A 
CENTEL163B: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 300 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559   A 
CENTEL169A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559   A 
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  บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

 

           12 ตลุาคม 2558 

 

     

หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัวงเงนิไมเ่กนิ 700 ลา้นบาท ไถถ่อนภายในปี 2561   A 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:      Stable                                      

 
 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 
 

หน่วย: ลา้นบาท 

       --------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม --------------------------- 
 ม.ค.-มิ.ย.           

 2558 
2557            2556            2555            2554            2553 

รายไดจ้ากการขาย 9,538 17,992 17,096 14,504 11,278 9,141 
ดอกเบีย้จ่ายรวม 197 455 507 486 414 310 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน 1,080 1,188 1,322 1,021 550 (56) 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน 2,078 3,163 2,938 2,390 1,625 1,158 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน 493 1,371 2,003 1,359 1,525 2,294 
สนิทรพัยร์วม 27,761 28,709 29,212 28,149 21,684 20,438 
เงนิกูร้วม 9,206 10,223 11,482 12,078 10,003 9,453 
สญัญาเช่าด าเนินงาน 2,588 2,602 2,619 1,296 1,274 1,248 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 12,212 11,716 11,152 9,929 6,049 5,779 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/รายได ้(%) 

25.31 20.74 21.47 19.59 18.77 16.17 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 11.37 **           9.56 10.43 9.67 8.03 3.54 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

8.01 5.74 5.85 5.65 4.87 4.90 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 32.65 **         25.18 21.15 17.87 14.41 10.82 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 49.13 52.26 55.84 57.39 65.09 64.93 
หมายเหต ุ อตัราสว่นทกุประเภทมกีารปรับปรงุสญัญาเชา่ด าเนนิงานแลว้ 

* งบการเงนิรวม 

** ปรับเป็นอตัราสว่นเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
 © บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2558  หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช ้เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจา่ย หรอืเกบ็ไวเ้พือ่ใชใ้นภายหลงัเพือ่ประโยชน์ใดๆ ซึง่รายงานหรอืขอ้มูลการจดัอันดบัเครดติ 
ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ก่อน การจดัอนัดบัเครดตินี้มใิช่ค า
แถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืค าเสนอแนะใหซ้ือ้ ขาย หรอืถอืตราสารหน้ีใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่อถอืของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเฉพาะ ความเหน็ทีร่ะบุ
ในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน าเกีย่วกบัการลงทนุ หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานใดๆ ที่จดัท า หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้
จดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความตอ้งการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัข้อมลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มลูดงักล่าวก่อนตดัสนิใจลงทุน 
บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูทีใ่ชส้ าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบรษิทัและแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่ชื่อว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั จงึไมร่บัประกนัความถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอื
ความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อันเกดิจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัน้ และจะไม่
รบัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเว้นผลทีไ่ดร้บัหรือการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มูลดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเคร ดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั เผยแพร่อยู่บน Website: 
http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html 
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