
 

ร่างหนังสือชีช้วน 

 
  บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน)  

Central Plaza Hotel Public Company Limited 
เสนอขาย  

“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564” 

หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 2.45 ตอ่ปี โดยช าระดอกเบีย้ทกุๆ 6 เดือน ตลอดอายหุุ้นกู้  

จ านวนท่ีเสนอขายไม่เกิน 980,000 หน่วย คดิเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ไม่เกิน 980,000,000 บาท 
มลูคา่ท่ีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 

เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 
(โดยการจดัสรรขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้และบริษัท) 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้  “A” แนวโน้มเครดติ  Stable  จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
ทัง้นี ้ผู้ออกตราสารหนีจ้ะจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้อย่างตอ่เน่ืองจนกว่าสิทธิเรียกร้องตามหุ้นกู้ นีจ้ะระงบัลง 

ระยะเวลาการจองซือ้หุ้นกู้ 
วนัท่ี 9 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

ในระหว่างเวลาท าการของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้  ตามที่ระบไุว้ในส่วนท่ี 4 ของร่างหนงัสือชีช้วน 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั )มหาชน(  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหุ้นกู้ 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีย่ืนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี ้และร่างหนงัสือชีช้วน วนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
วนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี ้และร่างหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบั วนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

ค าเตือน : ก่อนตดัสินในลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับผู้ออกตราสารหนีแ้ละเง่ือนไขของตราสารหนี ้รวมทัง้ความ
เหมาะสมในการลงทนุ และความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บงัคบัของร่างหนงัสือชีช้วนนี ้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แนะน าให้ลงทนุในตราสารหนีท่ี้เสนอขาย ห รือมิได้ประกัน
ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนีท่ี้เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถกูต้องของข้อมลูในร่างหนงัสือชีช้วนนีแ้ตอ่ย่างใด ทัง้นี ้การรับรองความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมลูในร่างหนงัสือชีช้วนนีเ้ป็นความรับผิดชอบของผู้ เสนอขายตราสารหนี ้

หากร่างหนงัสือชีช้วนมีข้อความหรือรายการท่ีเป็นเท็จหรือขาดข้อความท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคญั ผู้ ถือตราสารหนีท่ี้ได้ซือ้ตราสารหนี ้ไม่เกินหนึ่งปีนบัแต่วันท่ีร่าง
หนงัสือชีช้วนนัน้มีผลใช้บงัคบั มีสทิธิเรียกร้องคา่เสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนีไ้ด้ตามมาตรา 82  แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ทัง้นี ้ภายในหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีได้รู้หรือควรได้รู้ว่าร่างหนงัสือชีช้วนเป็นเท็จหรือขาดข้อความท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีร่างหนงัสือชี ้
ชวนมีผลใช้บงัคบั 

ทัง้นี ้การเสนอขายตราสารหนีจ้ะกระท าได้ต่อเม่ือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนีแ้ละร่างหนังสือชีช้วนท่ีได้ย่ืนต่อส านกังา นคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มีผลใช้บงัคบัแล้ว และจะกระท าโดยการสง่หรือแจกจ่ายหนงัสือชีช้วนให้แก่ผู้ลงทนุ 

บคุคลทัว่ไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนีแ้ละร่างหนงัสือชีช้วนได้ท่ีศนูย์สารนิเทศ ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เลขท่ี 333/3 ถ. วิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ในทกุวนัท าการของส านกังาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. 
และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง http:// www.sec.or.th 

ค าเตอืน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตดัสนิใจลงทุน 
 

 
 

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


 

Disclaimer 
 
ร่างหนังสือชีช้วนนีจ้ัดท าขึน้เพ่ือเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ เพ่ือเป็นข้อมูลเบือ้งต้นส าหรับการพิจารณาล งทุนใน  
“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564” (“หุ้นกู้”) ออกโดยบริษัท โรงแรมเซ็นทรัล
พลาซา จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซึง่เป็นหุ้นกู้ ท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนัและ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2552  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม่ ลงวนัท่ี 13  มีนาคม พ.ศ. 2552 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม)  บริษัท และผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  ไม่อนญุาตให้ใช้ข้อมูลในร่างหนงัสือชีช้วนนีเ้พ่ือวตัถุประสงค์อ่ืน
นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้นหรือจัดท าข้อมลูดงักล่าวขึน้ใหม่ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนหรือเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวแก่บุคคลอ่ืนนอก จากตวั
แทนท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ลงทนุดงักล่าว ร่างหนงัสือชีช้วนนีค้วรพิจารณาควบคูก่บัเอกสารท่ีแนบมา (ถ้ามี) ซึง่ถือเป็นส่วนหนึ่งของร่างหนงัสือ
ชีช้วนนี ้ผู้ ลงทนุจะต้องตดัสินใจในการลงทุนด้วยตวัเอง โดยใช้ข้อมูลจากร่างหนังสือชีช้วนนีเ้ป็นเพียงเอกสารประกอบข้อมลูเก่ียวกบับริษัท และ/
หรือหุ้นกู้ รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจในปัจจุบันและผลการด าเนินงานในอดีตของบริษัท และข้อมูลคาดคะเนและแผนงานเก่ียวกับการ
ด าเนินการของบริษัทตามท่ีระบุในร่างหนังสือชีช้วนฉบับนีเ้ป็นข้อมูลท่ีได้รับจากบริษัท ซึ่งได้จัดท าขึน้เพ่ือเป็นข้อมูลเบือ้งต้นส าหรับการ
พิจารณาลงทนุในหุ้นกู้ ท่ีเสนอขายในครัง้นี ้ ร่างหนงัสือชีช้วนมีข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking Statements) 
ท่ีเก่ียวข้องกับบทวิเคราะห์และข้อมูลอ่ืน ๆ  ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจากการคาดคะเนผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษัท และประมาณการ
รายได้ในอนาคตท่ียงัไม่อาจก าหนดได้ในขณะนี ้นอกจากนี ้ข้อความในลกัษณะดงักล่าวเก่ียวกบัโอกาส โครงการด าเนินงาน และกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึง่ข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตดงักล่าวเป็นความเห็นของบริษัทในปัจจุบนัเก่ียวกบัเหตกุารณ์
ในอนาคต ซึง่มิได้เป็นการรับรองผลประกอบการในอนาคตของบริษัท แต่อย่างใด ดงันัน้ ผลท่ีจะเกิดขึน้จริงในอนาคต จึงอาจมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคญัจากข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในข้อความท่ีมีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าวเน่ืองจากปัจจัยต่างๆ  ผู้ ลงทุนจึงควร
พิจารณาและไม่อาจยึดถือเอาข้อความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตได้ รวมทัง้ไม่มีการรับรองหรือยืนยนัความถูกต้องหรือความ
สมบรูณ์ของข้อมลูที่ปรากฎในร่างหนงัสือชีช้วนนี ้ 

ข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวกบับริษัท รวมถงึข้อมลูที่จดัท าเก่ียวกบัธุรกิจในปัจจบุนัและผลการด าเนินการในอดีตของบริษัท และข้อมลูการคาดคะเน
และแผนงานเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท เป็นข้อมลูที่ได้รับจากบริษัท ถงึแม้วา่ข้อมลูที่ระบอุยู่ในหนงัสือชีช้วนฉบบันีเ้ป็นเป็นข้อมลูที่
ได้รับจากแหล่งข้อมลูที่น่าเช่ือถือ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้จะไม่รับรองหรือยืนยนัความถกูต้อง หรือความสมบรูณ์ของข้อมลูดงักล่าว และ
ข้อมลูดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง เพิ่มเตมิ หรือแก้ไขได้ในอนาคตโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทัง้นี ้ ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้จะไม่
รับผิดชอบในความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของข้อมลูที่ระบใุนหนงัสือชีช้วนฉบบันีแ้ตอ่ย่างใด 

การลงทนุในหุ้นกู้ มีความเส่ียง ซึง่ผู้สนใจลงทนุควรพิจารณาความเส่ียงตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วยความรอบคอบ ผู้สนใจลงทนุต้องใช้วจิารณญาณ
ของตนเองในการศกึษาบริษัท และข้อมลูที่ปรากฏในเอกสารนีร้วมทัง้ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง ผู้ ท่ีได้รับร่างหนงัสือชีช้วนฉบบันีจ้ะต้องไม่ถือว่า
ข้อมลูท่ีระบใุนร่างหนงัสือชีช้วนนีเ้ป็นการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย ทางธุรกิจหรือการลงทนุ หรือภาษี ผู้ลงทนุควรปรึกษาท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 
ท่ีปรึกษาทางธุรกิจและการลงทนุ รวมทัง้ทางภาษีเก่ียวกบัข้อมลูเก่ียวกบัการลงทนุในหุ้นกู้ นีด้้วยตนเอง 

การจดัส่งร่างหนังสือชีช้วนนีห้รือการเสนอขายหุ้นกู้ครัง้นีม้ิได้เป็นการรับรองโดยผู้จัดการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ ว่าข้อมูลในร่างหนั งสือชีช้วนนี ้
ถกูต้องครบถ้วนสมบรูณ์ไม่วา่ในวนัท่ีออกร่างหนงัสือชีช้วนนีห้รือภายหลงั และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ไม่ได้รับรองความถกูต้องหรือความสมบรูณ์ของร่างหนงัสือชีช้วนนีแ้ตอ่ย่างใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

สารบัญ 

 
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (Factsheet) ส่วนท่ี 1 หน้าท่ี 1 
   
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 1 
   
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้  
 3.1 การประกอบธุรกิจ  
 1.      นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ ส่วนท่ี 3.1 (1) หน้าท่ี 1 
 2.      ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนท่ี 3.1 (2) หน้าท่ี 1 
  3.      ปัจจยัความเส่ียง ส่วนท่ี 3.1 (3) หน้าท่ี 1 
  4.      ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนท่ี 3.1 (4) หน้าท่ี 1 
  5.      ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนท่ี 3.1 (5) หน้าท่ี 1 
  6.      ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอ่ืน ส่วนท่ี 3.1 (6) หน้าท่ี 1 
 3.2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  
 7.      ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น ส่วนท่ี 3.2 (7) หน้าท่ี 1 
 8.      โครงสร้างการจดัการ ส่วนท่ี 3.2 (8) หน้าท่ี 1 
   9.      การก ากบัดแูลกิจการ ส่วนท่ี 3.2 (9) หน้าท่ี 1 
 3.3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  
  10.      ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั  ส่วนท่ี 3.3 (10) หน้าท่ี 1 
  11.      การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ส่วนท่ี 3.3 (11) หน้าท่ี 1 
   
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายตราสารหนี ้  
 1. รายละเอียดของตราสารหนีท่ี้เสนอขาย ส่วนท่ี 4 หน้าท่ี 1 
 2. ข้อจ ากดัการโอนตราสารหนีท่ี้เสนอขาย ส่วนท่ี 4 หน้าท่ี 19 
 3. การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร ส่วนท่ี 4 หน้าท่ี 20 
   
ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่วนท่ี 5 หน้าท่ี 1 

  

เอกสารแนบ 1 ร่างข้อก าหนดสิทธิ 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการและผู้บริหาร 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการในบริษัทย่อย 

เอกสารแนบ 4 งบการเงนิ 

เอกสารแนบ 5 รายงานการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
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ข้อมูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนงัสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพยีงข้อมูลสรุป 
เกีย่วกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเส่ียงของหุ้นกู้และของบริษัททีอ่อกและเสนอขายหุ้นกู้ (“บริษัท”)  ดงันั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอยีด

จากหนังสือช้ีชวนฉบับเตม็ ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูล 
ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือช้ีชวนทีบ่ริษัทยืน่ต่อส านักงาน ก.ล.ต.  ได้ที ่website ของส านกังาน ก.ล.ต. 

สรุปข้อมูลส าคญัของหุ้นกู้ (Factsheet) 
“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่2/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564"  

ออกโดย บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมูลทีส่ าคัญของหุ้นกู้ 

ประเภทตราสาร หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ 
ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

จ านวนหน่วยทีเ่สนอขาย ไม่เกิน 980,000 (เกำ้แสนแปดหม่ืน) 
หน่วย 
 

สกลุเงนิ บำท มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย 1,000 (หน่ึงพนั) บำท 
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ไม่มี   

 ผูค้  ้ำประกนั/ผูรั้บอำวลั 
 ตรำสำร 

ผูอ้อกตรำสำร  
ไดรั้บกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุน้กูท่ี้
ระดบั “A” แนวโนม้ Stable โดยบริษทั ทริส
เรทติ้ง จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎำคม พ.ศ. 
2559 ทั้ งน้ี ผูอ้อกหุ้นกู้จะจัดให้มีกำรจัด
อนัดับควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกู้จำกสถำบัน
จดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือท่ีส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ให้ควำมเห็นชอบอย่ำงต่อเน่ืองตลอดอำย ุ         
หุน้กู ้

มูลค่าการเสนอขายรวม ไม่เกิน 980,000,000 (เกำ้ร้อยแปด
สิบลำ้น) บำท 

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 (หน่ึงพนั) บำท 
ข้อจ ากดัในการขาย/โอน (ถ้าม)ี หุน้กูท่ี้เสนอขำยเป็นกำรเสนอขำยต่อ 

ผูล้งทุนสถำบัน และ/หรือ ผูล้งทุน
รำยใหญ่เท่ำนั้ น ดังนั้น ผูอ้อกหุ้นกู ้
และ/หรือ  นำยทะเ บียนหุ้นกู้ขอ
สงวนสิทธิท่ีจะปฏิ เสธไม่รับจด
ท ะ เ บี ย น ก ำ ร โ อ น 
หุ้นกู้ไม่ว่ำในทอดใดๆ ให้แก่ผู ้รับ
โอนท่ีไม่ใช่ผู ้ลงทุนสถำบันหรือผู ้
ลงทุนรำยใหญ่ดังกล่ำวขำ้งตน้ เวน้
แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 

ประเภทการเสนอขาย  PP (II&HNW) การไถ่ถอนก่อนก าหนด ไม่มี 
อตัราดอกเบีย้  คงท่ี   

 หุ้นกูมี้อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 2.45 (สอง
จุดส่ีหำ้) ต่อปี ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช ำระดอกเบ้ียใน
วนัท่ี 11 กุมภำพนัธ์ และวนัท่ี 11 สิงหำคม 
ของทุกปี ตลอดอำยุของหุ้นกู้แต่ละชุด โดย
จ ำนวนดอกเบ้ียส ำหรับหุน้กูท่ี้ตอ้งช ำระในแต่
ละงวดดอกเบ้ีย ให้ค  ำนวณจำกเงินตน้คงคำ้ง
ของหุ้นกู้ในอัตรำดอกเบ้ียหุ้นกู้ โดยอำศัย
หลกัเกณฑ์ 1 (หน่ึง) ปี มี 365 (สำมร้อยหก
สิบห้ำ) วนั และโดยกำรนับจ ำนวนวนัท่ีผ่ำน
ไปจริงในแต่ละงวดดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ลอยตวั 
 

การค า้ประกนั/หลกัประกนั ไม่มี 
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ล าดบัการได้รับช าระหนีก้รณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลกิกจิการ 

 
ความเส่ียงของตราสาร 

อายุตราสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งวดการจ่ายดอกเบีย้ ช ำระดอกเบ้ียของหุน้กูทุ้กๆ 6 (หก) เดือน ข้อก าหนดในการด ารง
อตัราส่วนทางการเงนิ (ถ้าม)ี 

ผู ้ออกหุ้นกู้จะต้องด ำรงสัดส่วน
หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อส่วนของ
ผูถื้อหุ้น (Interest Bearing Debt to 
Equity Ratio) ของผูอ้อกหุ้นกู้ใน
อตัรำส่วนไม่เกิน 2 :1 (สองต่อหน่ึง) 
เท่ำ ณ วนัส้ินงวดบัญชีของแต่ละปี 
โดยท ำกำรค ำนวณจำกงบกำรเงิน
รวมท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบบญัชีแลว้ 
ทั้ งน้ี ตำมรำยละเอียดและเง่ือนไขท่ี
ระบุไวใ้นขอ้ 7.1.11 ของขอ้ก ำหนด
สิทธิ 

วนัจ่ายดอกเบีย้งวดแรก วนัท่ี 11 กมุภำพนัธ์ 2560 

อายุตราสาร มีอำย ุ 5 (หำ้)  ปี  นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนำคำรซีไอเอม็บีไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

วนัทีอ่อกตราสาร วนัท่ี 11 สิงหำคม 2559  ผู้จดัจ าหน่าย ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

วนัทีค่รบก าหนดอายุ วนัท่ี 11 สิงหำคม 2564 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี 

ระยะเวลาการเสนอขาย วนัท่ี 9 - 10 สิงหำคม 2559   

 

มากกว่า 5 ปี      

 

  ค าเตอืนทีส่ าคญั 

1 – 5 ปี      ตลำดตรำสำรหน้ีในประเทศไทยมีสภำพคล่องต ่ำ กำรขำย
หุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนั้ นอำจ
ไดรั้บมูลค่ำขำยหุ้นกูล้ดลงหรือเพ่ิมข้ึนได ้โดยข้ึนอยู่กับ
สภำวะและควำมตอ้งกำรของตลำดในขณะนั้น 

 อันดับคว ำม น่ ำ เ ช่ื อ ถื อของ หุ้ นกู้ เ ป็ น เพี ย ง ข้อมู ล
ประกอบกำรตัดสินใจลงทุนเท่ำนั้ น  มิใช่เป็นกำรให้
ค  ำแนะน ำใหซ้ื้อ ขำย หรือถือครองหุ้นกูท่ี้เสนอขำย ทั้งยงั
มิไดเ้ป็นกำรรับประกนัควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของ 
ผูอ้อกหุน้กูแ้ต่อยำ่งใด 

น้อยกว่า 1 ปี     

  AAA - AA A - BBB non-
investment 

grade 
unrated Credit 

rating 
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ลกัษณะพเิศษและความเส่ียงทีส่ าคญัของตราสาร 
หุ้นกูไ้ม่มีลกัษณะพิเศษและไม่มีควำมเส่ียงของหุ้นกูใ้นลกัษณะพิเศษใดๆ กล่ำวคือ มีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียหุ้นกูใ้นอตัรำคงท่ีอยำ่งชดัเจน

และแน่นอน และผูอ้อกหุน้กูต้กลงช ำระคืนเงินตน้เต็มจ ำนวนไม่วำ่ในกรณีใดๆ โดยไม่มีขอ้ก ำหนดในกำรแปลงสภำพหุ้นกูเ้ป็นหุ้นหรือสินทรัพยอ่ื์นใด 
และไม่มีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขใดท่ีอนุญำตใหมี้กำรไถ่ถอนหุน้กูก่้อนก ำหนด นอกจำกนั้น สิทธิหรือล ำดบัในกำรรับช ำระหน้ีของผูถื้อหุน้กูย้งัเท่ำเทียมกบั
ล ำดบัในกำรรับช ำระหน้ีของเจำ้หน้ีสำมญัท่ีไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิของผูอ้อกหุน้กู ้ 

นอกจำกน้ี ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้("ข้อก าหนดสิทธิฯ") กบัตวัอย่ำงขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ี
ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูข้องส ำนกังำน ก.ล.ต. ("ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน") มีขอ้แตกต่ำงท่ีเป็นสำระส ำคญัในเร่ืองของเหตุกำรณ์ท่ีถือวำ่เป็นเหตุผิด
นดัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิฯ ดงัต่อไปน้ี 

1) กรณีผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่ปฏิบติัตำมขอ้ตกลง เง่ือนไข หรือภำระหนำ้ท่ี ไม่ว่ำขอ้ใดขอ้หน่ึงตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ (เวน้แต่กรณีกำรไม่
ช ำระเงินตน้ และ/หรือ ดอกเบ้ีย) โดยหำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำวเป็นเหตุท่ีสำมำรถแกไ้ขได ้แต่ไม่ไดรั้บกำรแกไ้ขภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนั 
ภำยหลงัจำกวนัท่ีไดมี้กำรส่งหนังสือแจง้ให้ผูอ้อกหุ้นกูแ้กไ้ขกำรกระท ำผิดขอ้ตกลงดงักล่ำวแลว้ โดยผูถื้อหุ้นกู ้(ไม่ว่ำรำยเดียวหรือหลำยรำย
รวมกนั) ซ่ึงถือหุน้กูร้วมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 25 (ยีสิ่บหำ้) ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดท้ ำกำรไถ่ถอนทั้งหมด อยำ่งไรก็ดี หำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำวเป็นเหตุ
ท่ีไม่สำมำรถแกไ้ขได ้ก็ใหถื้อวำ่เป็นเหตุผิดนดัเกิดข้ึนโดยทนัที โดยมิตอ้งมีระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนั เพ่ือกำรแกไ้ขดงักล่ำวขำ้งตน้ 

2) กรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ บริษทัย่อยตกเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั ถูกพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกเจำ้พนักงำนยึด บงัคบัหรืออำยดัทรัพย ์หรือมีกำร
ฟ้องร้องเหนือทรัพยสิ์น (ไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั) หรือผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยกระท ำกำรใดๆ อนัอำจเป็นเหตุใหต้นตอ้งตก
อยูภ่ำยใตข้อ้สนันิษฐำนวำ่ตนเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั ตำมท่ีระบุไวใ้นมำตรำ 8 ของพระรำชบญัญติัลม้ละลำย พทุธศกัรำช 2483 (รวมทั้งท่ีมีกำร
แกไ้ขเพ่ิมเติม) หรือกรณีมีกำรยื่นขอ (ไม่วำ่โดยบุคคลอ่ืนหรือโดยตนเอง) ให้ผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยลม้ละลำย โดยศำลท่ีมีอ ำนำจ
ไดรั้บค ำขอนั้นไวพิ้จำรณำแลว้ หรือมีกำรเร่ิมด ำเนินกำร (ไม่ว่ำโดยบุคคลอ่ืนหรือโดยตนเอง) เพื่อขอฟ้ืนฟูกิจกำรของผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ 
บริษทัยอ่ย ทั้งน้ี ภำยใตก้ฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ กรณีมีกำรเจรจำปรับโครงสร้ำงหน้ีหรือประนอมหน้ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละ/หรือ บริษทัยอ่ย หรือ 
กรณีท่ีผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยท ำกำรหยดุพกัช ำระหน้ีเป็นกำรทัว่ไป  

3) กรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูถู้กค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดหรือค ำช้ีขำดของอนุญำโตตุลำกำรถึงท่ีสุดให้ช ำระเงินคร้ังเดียวหรือหลำยคร้ังรวมกนัเกินกวำ่จ ำนวนท่ี
ระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิฯ ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 11.1(จ) ของขอ้ก ำหนดสิทธิฯ โดยผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่สำมำรถท ำกำรช ำระเงินให้ครบถว้นไดต้ำม
ค ำสัง่ดงักล่ำว หรือผูถื้อหุน้กู ้(ไม่วำ่รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนั) ซ่ึงถือหุน้กูไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 25 (ยีสิ่บหำ้) ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด
มีควำมเห็นอนัสมควรวำ่กำรช ำระเงินดงักล่ำวอำจท ำใหผู้อ้อกหุน้กูไ้ม่สำมำรถปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขใดๆ ภำยใตข้อ้ก ำหนดสิทธิได ้

4) กรณีกำรปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีไม่วำ่อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงของผูอ้อกหุน้กูท่ี้มีอยูภ่ำยใตหุ้น้กูแ้ละขอ้ก ำหนดสิทธิกลำยเป็นส่ิงท่ีมิชอบดว้ยกฎหมำย ขดัต่อ
กฎหมำย หรือไม่มีผลผกูพนัผูอ้อกหุน้กู ้ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 11.1(ฉ) ของขอ้ก ำหนดสิทธิฯ 

5) เม่ือมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลง กำรงดเวน้ หรือยกเลิกใบอนุญำต หนังสือรับรอง หนังสือยินยอม สิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ีผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ 
บริษทัยอ่ยไดรั้บจำกหน่วยงำนของรัฐ เจำ้หนำ้ท่ี บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ซ่ึงผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยจ ำเป็นตอ้งมีไวห้รือใชใ้นกำร
ประกอบธุรกิจของตน ซ่ึงกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลง กำรงดเวน้ หรือยกเลิกเช่นว่ำนั้น อำจก่อให้เกิดผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อ
ควำมสำมำรถของผูอ้อกหุ้นกู้ในกำรปฎิบติัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิหรือตำมสัญญำในกำรช ำระหน้ีตำมหุ้นกูแ้ละผูอ้อกหุ้นกู้ไม่สำมำรถแก้ไข
เหตุกำรณ์ดงักล่ำวไดภ้ำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนันบัจำกวนัท่ีเกิดเหตุกำรณ์นั้นๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 11.1(ช) ของขอ้ก ำหนดสิทธิฯ 

6) เม่ือผูอ้อกหุน้กูห้รือบริษทัยอ่ยถูกด ำเนินกำรโดยทำงกฎหมำย หรือค ำสัง่ของรัฐ หรือเพรำะกรณีอ่ืนใดอนัมีผลให้กำรด ำเนินงำนหรือธุรกิจของผู ้
ออกหุน้กูห้รือบริษทัยอ่ยดงักล่ำวตอ้งเปล่ียนแปลงหรือสะดุดลง หรือมีผลใหท้รัพยสิ์น หรือรำยไดข้องผูอ้อกหุ้นกูห้รือบริษทัยอ่ยดงักล่ำวไม่วำ่
ทั้งหมดหรือบำงส่วนตอ้งถูกยึด อำยดั เวนคืน หรือตกเป็นของหน่วยงำนรำชกำรใดๆ ของรำชอำณำจักรไทย และกรณีดังกล่ำวก่อให้เกิด
ผลกระทบในทำงลบอย่ำงส ำคญัต่อผูอ้อกหุ้นกู้ และผูอ้อกหุ้นกูมิ้ได้แก้ไขเยียวยำเหตุกำรณ์ดงักล่ำวภำยใน 30 (สำมสิบ) วนั นับแต่วนัเกิด
เหตุกำรณ์ดงักล่ำว ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 11.1(ซ) ของขอ้ก ำหนดสิทธิฯ 
รำยละเอียดของหุน้กูท่ี้เสนอขำยปรำกฏตำมแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหุน้กู ้(แบบ 69-DEBT-II&HNW) และหนงัสือช้ีชวน ในส่วน
ท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรเสนอขำยหุน้กู ้หวัขอ้ 1.1 ลกัษณะส ำคญัของหุน้กูท่ี้เสนอขำย หนำ้ 1  และหวัขอ้ 2 ชนิดของหุน้กู ้มูลค่ำท่ีตรำไว ้อตัรำ
ดอกเบ้ีย และอำยขุองหุน้กู ้หนำ้ 5 



ร่ำง ร่ำง ร่ำง ร่ำง 

       สรุปขอ้มูลส ำคญัของตรำสำรหน้ี (Factsheet)                                            ขอ้มูล ณ วนัท่ี (08/08/2559) 

สว่นที่ 1 หน้า 4 

ความเส่ียงของตราสาร 

ความเส่ียงของตราสาร 
(ก) ความเส่ียงด้านเครดติ (Credit Risk) 

ผูถื้อหุน้กูมี้ควำมเส่ียงท่ีอำจจะไม่ไดรั้บช ำระดอกเบ้ียหรือเงินตน้ ในกรณีท่ีธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของผูอ้อกหุน้กูไ้ม่เป็นไปตำมท่ีคำดหมำย 
หรือทรัพยสิ์นของผูอ้อกหุ้นกู ้มีไม่เพียงพอต่อกำรช ำระหน้ี ดงันั้น ก่อนกำรตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนควรพิจำรณำฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหน้ีของผูอ้อกหุ้นกู้จำกขอ้มูลท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวน ในกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของหุ้นกู้ ผูล้งทุนสำมำรถดูกำรจัดอนัดบัควำม
น่ำเช่ือถือของหุน้กูท่ี้จดัท ำโดยสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือประกอบกำรตดัสินใจลงทุนได ้ถำ้กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกูต้  ่ำ แสดงวำ่ควำม
เส่ียงดำ้นเครดิตของหุน้กูห้รือผูอ้อกหุน้กูสู้ง ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บควรจะสูงดว้ยเพ่ือชดเชยควำมเส่ียงท่ีสูงของหุน้กูด้งักล่ำว  

อย่ำงไรก็ตำม กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือมิไดเ้ป็นกำรให้ค  ำแนะน ำให้ซ้ือ ขำย หรือถือครองหุ้นกูท่ี้เสนอขำยแต่อยำ่งใด และกำรจดัอนัดบั
ควำมน่ำเช่ือถืออำจมีกำรยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงไดต้ลอดอำยุของหุ้นกู ้ผูล้งทุนควรติดตำมขอ้มูลข่ำวสำรของบริษทัผูอ้อกหุ้นกูร้วมถึงกำรปรับปรุง
เปล่ียนแปลงกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ ไดจ้ำกเวบ็ไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์สถำบนัจดัอนัดบัควำม
น่ำเช่ือถือท่ีเก่ียวขอ้ง หรือสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย 

(ข) ความเส่ียงด้านราคา (Price Risk) 
รำคำตลำดของหุน้กูน้ั้นอำจมีกำรเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลำยประกำร ยกตวัอยำ่งเช่น ระดบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำดกำรเงิน นโยบำยของ

ธนำคำรแห่งประเทศไทย สภำวะเศรษฐกิจโดยรวม อตัรำเงินเฟ้อ อำยขุองหุ้นกู ้หรืออุปสงคส่์วนเกินหรือส่วนขำดของหุ้นกู ้ดงันั้น ผูถื้อหุ้นกูอ้ำจไดรั้บ
ผลกระทบจำกควำมผนัผวนของรำคำหุน้กู ้ในกรณีท่ีมีกำรซ้ือขำยตรำสำรก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน ทั้งน้ี หุ้นกูท่ี้มีอำยคุงเหลือยำวกวำ่จะไดรั้บผลกระทบ
จำกควำมผนัผวนดงักล่ำวมำกกวำ่ 

(ค) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
ผูถื้อหุ้นกูอ้ำจไม่สำมำรถขำยหุ้นกูก่้อนครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกูไ้ดท้นัทีในรำคำท่ีตนเองตอ้งกำร เน่ืองจำกกำรซ้ือขำยเปล่ียนมือของหุ้นกูใ้น

ตลำดรองอำจมีไม่มำก ทั้งน้ี ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่น ำหุ้นกูไ้ปจดทะเบียนซ้ือขำยในตลำดตรำสำรหน้ี (BEX) หรือตลำดรองใดๆ อยำ่งไรก็ดี ผูถื้อหุ้นกูอ้ำจซ้ือ
ขำยหุน้กูไ้ดท่ี้ธนำคำรพำณิชย ์บริษทัหลกัทรัพย ์หรือนิติบุคคลอ่ืนใด ท่ีมีใบอนุญำตคำ้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตรำสำรแห่งหน้ี หำกมีผูเ้สนอซ้ือหรือขำยหุน้กู้
ผำ่นผูมี้ใบอนุญำตดงักล่ำวขำ้งตน้ นอกจำกน้ี ผูถื้อหุน้กูจ้ะไม่สำมำรถขำยหรือโอนหุน้กูใ้หแ้ก่บุคคลใดๆ โดยทัว่ไปได ้แต่จะถูกจ ำกดัให้ขำยหรือโอนหุ้น
กูไ้ดเ้ฉพำะภำยในกลุ่มผูล้งทุนสถำบนัและผูล้งทุนรำยใหญ่เท่ำนั้น เน่ืองจำกผูอ้อกหุ้นกู้ไดจ้ดขอ้จ ำกดักำรโอนไวก้บัส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย ์ให้จ ำกัดกำรโอนหุ้นกู้เฉพำะภำยในกลุ่มผูล้งทุนสถำบันและผูล้งทุนรำยใหญ่ตำมค ำนิยำมท่ีระบุไวใ้นประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ.5/2552 เร่ือง กำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศเก่ียวกบักำรออกและเสนอขำยตรำสำรหน้ีทุก
ประเภท ฉบบัลงวนัท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2552 (ตำมท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือใชแ้ทนท่ี) และ ตำมประเภทและลกัษณะท่ีนิยำมไวใ้นขอ้ 2 และขอ้ 3 ของ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 9/2555 เร่ือง กำรก ำหนดบทนิยำมผูล้งทุนสถำบนัและผูล้งทุนรำยใหญ่ ฉบบัลงวนัท่ี 9 
กรกฎำคม พ.ศ. 2555 (ตำมท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือใชแ้ทนท่ี)  
ความเส่ียงทัว่ไป 

(ก) ความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก 
 ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจำกปัจจยัภำยนอกท่ีท ำให้เกิดควำมผนัผวนของอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว ซ่ึงอยูน่อกเหนือ
กำรควบคุมของผูป้ระกอบกำร เช่นปัญหำกำรขำดเสถียรภำพทำงกำรเมืองและกำรชุมนุมทำงกำรเมือง ปัญหำก่อกำรร้ำย  ปัญหำภยัธรรมชำติ ปัญหำ
เศรษฐกิจตกต ่ำ ตลอดจนควำมเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียวทำงธรรมชำติ ซ่ึงลว้นส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อกำรตดัสินใจในกำรเดินทำงของ
นกัท่องเท่ียวทั้งในและต่ำงประเทศ  

ในส่วนของธุรกิจอำหำรบริกำรด่วนนั้นอำจไดรั้บผลกระทบจำกปัจจยัภำยนอกเช่นกนั ยกตวัอยำ่งเช่น กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อในสัตวซ่ึ์ง
เป็นวตัถุดิบหลกัในกำรประกอบอำหำร เช่น โรคไขห้วดันก (Avian Influenza หรือ Bird Flu)  

(ข) ความเส่ียงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการแข่งขันทางธุรกจิ 
 ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีมีกำรแข่งขนัสูงมำโดยตลอด ซ่ึงมีสำเหตุมำจำกกำรเพ่ิมจ ำนวนของโรงแรมโดยเฉพำะระดบักลำงและระดบับน ส่งผล
ให้เกิดกำรแข่งขนัดำ้นรำคำมำกข้ึน รวมทั้งผูป้ระกอบกำรเดิมไดมี้กำรพฒันำและปรับตวัเพ่ือกำรแข่งขนัมำกข้ึน  ปัจจยัดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อรำยได้
และก ำไรของบริษทับำ้ง 



ร่ำง ร่ำง ร่ำง ร่ำง 

       สรุปขอ้มูลส ำคญัของตรำสำรหน้ี (Factsheet)                                            ขอ้มูล ณ วนัท่ี (08/08/2559) 

สว่นที่ 1 หน้า 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในส่วนของธุรกิจอำหำรบริกำรด่วนเป็นธุรกิจท่ีมีกำรแข่งขนัค่อนขำ้งสูงมำโดยตลอดเช่นกนั เพรำะมีคู่แข่งรำยใหม่เขำ้มำแข่งขนัเสมอ เน่ืองจำก
ธุรกิจอำหำรเป็นธุรกิจท่ีมีกำรป้องกนัผูเ้ขำ้ร่วมธุรกิจรำยใหม่อยูใ่นระดบัต ่ำ อีกทั้งยงัมีสินคำ้ชนิดใหม่ซ่ึงเป็นทำงเลือกใหม่ของผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึนอย่ำง
ต่อเน่ือง ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อรำยไดแ้ละก ำไรของบริษทัได ้

(ค)  ความเส่ียงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการด าเนินธุรกจิภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ 
 บริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจอำหำรบริกำรด่วนทั้งหมดภำยใตส้ัญญำแฟรนไชส์จำกผูใ้ห้สิทธิ (Franchisor) ในต่ำงประเทศ ทั้งน้ีสัญญำแฟรนไชส์
ต่ำงๆนั้น มีกำรระบุเง่ือนไขและอำยขุองสญัญำไว ้หำกสญัญำดงักล่ำวครบก ำหนดและผูใ้ห้สิทธิในต่ำงประเทศไม่ประสงคจ์ะต่อสัญญำดงักล่ำว หรือตก
ลงต่อสัญญำดงักล่ำวภำยใตข้อ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขท่ีไม่เป็นคุณต่อบริษทัยอ่ย เช่น กำรปรับเพ่ิมค่ำ Initial Fee ส ำหรับกำรเปิดสำขำใหม่ของร้ำนอำหำร
บริกำรด่วนหรือปรับเพ่ิมอตัรำส่วนแบ่งรำยไดอ้ย่ำงมีนัยส ำคญั กรณีน้ีอำจส่งผลให้บริษทัสูญเสียรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจอำหำรบริกำรด่วนภำยใต้
สญัญำแฟรนไชส์ไปทั้งหมดหรือบำงส่วน 

(ง) ความเส่ียงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการด าเนินธุรกจิอาหารและอาหารบริการด่วนอนัเป็นผลจากการต่อสัญญาเช่าพืน้ทีป่ระกอบธุรกจิ 
 ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยส ำหรับธุรกิจอำหำรและอำหำรบริกำรด่วนท่ีด ำเนินกำรโดยบริษทัยอ่ย ทั้งในลกัษณะร้ำนคำ้หรือกำรตั้งเคำน์เตอร์ ส่วนใหญ่
จะเป็นกำรเช่ำพ้ืนท่ีในศูนยก์ำรคำ้และหำ้งสรรพสินคำ้ภำยใตส้ญัญำเช่ำพ้ืนท่ี ซ่ึงมีกำรระบุเง่ือนไขและอำยขุองสัญญำไว ้หำกสัญญำดงักล่ำวครบก ำหนด
และบริษทัย่อยไม่ไดรั้บกำรต่อสัญญำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของพ้ืนท่ีเช่ำท่ีมีศกัยภำพหรือหำกผูใ้ห้เช่ำตกลงต่อสัญญำเช่ำภำยใตข้อ้ก ำหนดหรือ
เง่ือนไขท่ีไม่เป็นคุณต่อบริษทัยอ่ย เช่น มีกำรปรับเพ่ิมอตัรำค่ำเช่ำข้ึนจำกเดิมอยำ่งมีนยัส ำคญัหรือบริษทัยอ่ยอำจตอ้งช ำระค่ำตอบแทนสิทธิกำรเช่ำหรือค่ำ
จดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำเป็นจ ำนวนมำก บริษทัอำจไดรั้บผลกระทบจำกกำรสูญเสียรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจในพ้ืนท่ีเช่ำดงักล่ำวไปทั้งหมดหรือบำงส่วน 

(จ)  ความเส่ียงจากการต้องปฏิบัตติามเงือ่นไขของการออกหุ้นกู้และสัญญาเงนิกู้ยมืระยะยาว 
 ภำยใตเ้ง่ือนไขของหุน้กูข้องบริษทัและสญัญำเงินกูย้มืระยะยำวของบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ก ำหนดให้บริษทัด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมี
ภำระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ โดยค ำนวณจำกงบกำรเงินรวมทุกรำยไตรมำสของบริษทัและบริษทัยอ่ยไวใ้นอตัรำไม่เกิน 2:1 (สองต่อหน่ึง) ทั้งน้ี ณ 
วนัท่ี 31 มีนำคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีระดบัอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี 0.77 เท่ำ 

(ฉ) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
บริษทัและบริษทัในเครือมีรำยไดบ้ำงส่วนท่ีเป็นเงินสกลุต่ำงประเทศ ซ่ึงไดรั้บจำกผูจ้องห้องพกัโรงแรมจำกต่ำงประเทศ และค่ำธรรมเนียมใน

กำรรับจำ้งบริหำรโรงแรม ซ่ึงทำงบริษทัไดมี้กำรตั้งอตัรำค่ำหอ้งพกัโดยพิจำรณำจำกอตัรำแลกเปล่ียนในแต่ละปีจำกกำรประเมินของนกัวิเครำะห์ และได้
ตั้งค่ำเผื่อควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนไวอี้กทอดหน่ึง รวมทั้งมีรำยจ่ำยบำงส่วนท่ีเป็นเงินสกลุต่ำงประเทศเช่น ค่ำ Initial Fee ส ำหรับกำรเปิดสำขำใหม่
ของร้ำนอำหำรประเภทแฟรนไชส์ รวมทั้งกำรสัง่ซ้ือวตัถุดิบบำงประเภทของธุรกิจอำหำรจำกต่ำงประเทศ  

(ช) ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียอำจส่งผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมี

หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียรวม 8,311 ลำ้นบำท คิดเป็น 59.5% ของหน้ีสินรวม โดยหำกอตัรำดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทุก 0.25% จะส่งผลใหบ้ริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนหรือลดลงประมำณปีละ 10 ลำ้นบำท  

รำยละเอียดของควำมเส่ียงทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำยหุน้กูป้รำกฏตำมแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยหุน้กู ้(แบบ 69-DEBT-
II&HNW) และหนงัสือช้ีชวน ส่วนท่ี 3.1 (3) ปัจจยัควำมเส่ียง  
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สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานย้อนหลงั 3 ปีและไตรมาสล่าสุด (ล้านบาท) 
 

 

ข้อมูล ไตรมาส 1 ปี 2559 ปี 2558  ปี 2557 ปี 2556 
สินทรัพยร์วม  24,713.31 24,499.30 24,769.87 25,264.84 
หน้ีสินรวม 13,964.81 14,545.04 16,038.38 17,202.51 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 10,748.51 9,954.26 8,731.49 8,062.33 
รำยไดร้วม 5,330.66 19,291.38 18,459.25 17,557.35 
ตน้ทุนขำย 2,839.39 11,066.51 10,745.04 10,221.54 
ก ำไรสุทธิ 821.32 1,763.70 1,297.37 1,400.33 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง 0.44 เท่ำ 0.30 เท่ำ 0.43 เท่ำ 0.38 เท่ำ 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว 0.22 เท่ำ 0.12 เท่ำ 0.22 เท่ำ 0.21 เท่ำ 
ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย 18 วนั 22 วนั 26 วนั 26 วนั 
อตัรำก ำไรสุทธิ 14.18% 8.69% 6.44% 7.67% 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย 10.83 เท่ำ 12.56 เท่ำ 10.37 เท่ำ 6.81 เท่ำ 
อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.77 เท่ำ 0.87 เท่ำ 1.17 เท่ำ 1.43 เท่ำ 

 

 

 

ประวตักิารผดินัดช าระหนี ้
 ไม่มี                      มี ถำ้มี โปรดอธิบำย  

 
 
 
 

ข้อมูลผู้ออกตราสาร 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษทัเป็นผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรมภำยใตช่ื้อ “เซ็นทำรำ” ท่ีใชอ้ยำ่งเป็นทำงกำรส ำหรับโรงแรมในเครือของบริษทั โดยมีนโยบำยและกลยทุธ์

ทำงกำรตลำดท่ีแตกต่ำงกนัส ำหรับแต่ละแบรนด ์ในปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทำรำแบ่งเป็น 6 แบรนด์ ไดแ้ก่ เซ็นทำรำแกรนด์โฮเทล
แอนดรี์สอร์ท เซ็นทำรำโฮเทลแอนดรี์สอร์ท เซ็นทำรำบูติกคอลเลกชนั เซ็นทำรำเรสซิเดนซ์แอนดส์วที เซ็นทรำโฮเท็ลแอนดรี์สอร์ท และโคซ่ี โฮเทล โดย
ใหบ้ริกำรทำงดำ้นห้องพกั ภตัตำคำรและบำร์ ห้องจดัเล้ียง ห้องประชุม และบริกำรอ่ืนๆ เช่น บริกำรซกัรีด ศูนยบ์ริหำรร่ำงกำย สปำ สระวำ่ยน ้ ำ บริกำร
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ และอ่ืนๆ และบริษทัยงัไดล้งทุนในกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั 1 บริษทัท่ีประกอบธุรกิจโรงแรม ลงทุนในกองทุนรวม
อสงัหำริมทรัพย ์1 แห่ง และศูนยก์ำรเรียนรู้อีก 1 แห่ง ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2559 โรงแรมท่ีบริษทัเป็นเจำ้ของและอยูใ่นกองทุนอสงัหำริมทรัพยมี์จ ำนวน
หอ้งทั้งส้ิน 3,976 หอ้ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีส ำคญัทำงเศรษฐกิจและแหล่งท่องเท่ียวชำยฝ่ังทะเลดำ้นอ่ำวไทยและอนัดำมนัในประเทศไทยและเกำะมลัดีฟส์ 

รวมทั้งบริษทัไดรั้บจำ้งใหเ้ป็นผูด้  ำเนินกิจกำรและบริหำรโรงแรม ภำยใตส้ัญญำบริหำรโรงแรม (Hotel Management Agreement) อีกหลำยแห่ง 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2559 โรงแรมท่ีบริษทัรับบริหำรซ่ึงรวมทั้งโรงแรมท่ีบริษทัเป็นเจำ้ของมีจ ำนวนห้องทั้งส้ิน 10,571 
หอ้ง 

นอกจำกธุรกิจดำ้นโรงแรมแลว้ บริษทัไดบ้ริหำรและจดักำรแบรนด์ธุรกิจอำหำรบริกำรด่วน (Quick Service Restaurant “QSR”) เพ่ือจ ำหน่ำย
อำหำรประเภทต่ำงๆ ในห้ำงสรรพสินคำ้ โดยด ำเนินงำนภำยใตแ้บรนด์ Mister Donut, KFC, Auntie Anne’s, Pepper Lunch, Chabuton, Cold Stone 
Creamery, The Terrace, Yoshinoya, Ootoya, Tenya และ Katsuya เปิดใหบ้ริกำรครอบคลุม 76 จงัหวดัทัว่ประเทศไทย   โดยมีสำขำอยูใ่นกรุงเทพฯ และ
ทัว่ทุกภูมิภำคของประเทศ มีสำขำรวมทั้งส้ิน 800  สำขำ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2559) 

วตัถุประสงค์การใช้เงนิ 
บริษทัมีวตัถุประสงคท่ี์จะน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำรเสนอขำยหุน้กูข้องบริษทัในคร้ังน้ี เพื่อใชช้ ำระหน้ีเดิม และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวยีนทัว่ไปของบริษทั 



ร่ำง ร่ำง ร่ำง ร่ำง 

       สรุปขอ้มูลส ำคญัของตรำสำรหน้ี (Factsheet)                                            ขอ้มูล ณ วนัท่ี (08/08/2559) 

สว่นที่ 1 หน้า 7 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 
 

1. ผูล้งทุนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพ่ิมเติมและรับหนงัสือช้ีชวนไดท่ี้ 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)   
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 333  ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท ์:  02-230-2328 
โทรสำร:  02-236-0501 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ท่ีอยู ่:  เลขท่ี 35 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110  
โทรศพัท ์:  02-208-4630-36, 4639  
โทรสำร :  02-256-8619  
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)   
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 9 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัรกรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศพัท ์:  0-2544-3867, 3900, 3907, 3941, 3998  
2. หำกผูล้งทุนมีขอ้ร้องเรียน สำมำรถติดต่อไดท่ี้ 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ  จ ำกดั (มหำชน) 
ท่ีอยู ่: 999/99 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท ์:  0-2769-1234 
โทรสำร:  0-2769-1235 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวนัที่ 26 ธันวาคม 2523 ด้วยทนุ

จดทะเบียนแรกเร่ิมจ านวน 300,000,000 บาท โดยกลุม่จิราธิวฒัน์ เพื่อประกอบกิจการโรงแรม โดยให้บริการด้านห้องพกั 
อาหารและเคร่ืองดื่ม ห้องจัดเลีย้ง ห้องประชุม ศูนย์ธุรกิจ ศูนย์สุขภาพ สปา และบริการอื่นๆ บริษัทได้เร่ิมบริหารและ
จดัการแบรนด์ธุรกิจอาหารบริการด่วน (Quick Service Restaurant “QSR”) เพื่อจ าหน่ายอาหารประเภทไก่ทอด ขนม
โดนทั และไอศกรีม และขนมซอฟท์เพรทเซล 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทัง้สิน้ 36 บริษัท แบ่งออกเป็นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจโรงแรม 30 บริษัท และประกอบธุรกิจอาหาร 3 บริษัท ได้แก่ อาหารบริการด่วน, อาหารญ่ีปุ่ น และโรงงานไอศกรีม 
นอกจากนัน้ บริษัทยังได้ลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 1 บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรม ลงทุนในกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 1 แหง่ และศนูย์การเรียนรู้อีก 1 แห่ง ทัง้นี ้ปัจจุบนักลุม่บริษัทมีโรงแรมที่ลงทนุและบริหารเองจ านวน 16 
แห่ง มีจ านวนห้องพกัที่ให้บริการรวม 3,976 ห้อง ครอบคลมุพืน้ที่ส าคญัทางเศรษฐกิจและแหลง่ท่องเที่ยวชายฝ่ังทะเล
ด้านอ่าวไทยและอนัดามนัในประเทศไทยและเกาะมลัดีฟส์ รวมทัง้มีสาขาของธุรกิจอาหารบริการด่วนรวม 800 สาขา 
ด าเนินงานภายใต้แบรนด์ Mister Donut, KFC, Auntie Anne’s, Pepper Lunch, Chabuton, Cold Stone Creamery, 
The Terrace, Yoshinoya, Ootoya, Tenya และ Katsuya  เปิดให้บริการครอบคลมุ 76 จงัหวดัทัว่ประเทศไทย         

นอกจากนี ้บริษัทได้รับจ้างให้เป็นผู้ ด าเนินกิจการและบริหารโรงแรมภายใต้สัญญาบริหารโรงแรม (Hotel 
Management Agreement) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีโรงแรมที่มีการลงนาม
สญัญาบริหารจัดการทัง้สิน้ จ านวน 53 โรงแรม ในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศศรีลงักา ประเทศอินเดีย ประเทศจีน เกาะมลัดีฟส์ ประเทศโอมาน ประเทศคิวบา และกาตาร์ โดยมีจ านวนห้องพกั
รวมทัง้สิน้ 10,571 ห้อง  

ธุรกิจโรงแรมภายใต้ช่ือ “เซ็นทารา” เป็นช่ือที่ใช้อย่างเป็นทางการส าหรับโรงแรมในเครือของบริษัท โดยมีนโยบาย
และกลยทุธ์ทางการตลาดที่แตกตา่งกนัส าหรับแตล่ะแบรนด์ ในปัจจบุนัธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราแบ่งเป็น 
6 แบรนด์ ได้แก่ 

1. เซ็นทาราแกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ท โรงแรมและรีสอร์ทระดบั 5 ดาวที่ได้รับการออกแบบอย่างโดดเด่น 
โรงแรมทกุแหง่ตัง้อยูบ่นท าเลที่สะดวกใจกลางเมือง หรือบนชายหาดสว่นตวั ในแหลง่ท่องเที่ยวหลกัที่ส าคญั 
ครบถ้วนด้วยสิง่อ านวยความสะดวกและบริการท่ีได้มาตรฐานสงูสดุ ทัง้ด้านห้องพกั ห้องอาหาร ห้องจดัเลีย้ง 
ห้องประชมุสมัมนา สปาเซ็นวารี สระว่ายน า้ ห้องออกก าลงักาย คิดส์คลบั และกิจกรรมสนัทนาการตา่งๆ   

2. เซ็นทาราโฮเทลแอนด์รีสอร์ท โรงแรมและรีสอร์ทมาตรฐานระดับ 4 ดาว มีท าเลที่ตัง้อยู่ใจกลางเมือง 
ชายหาด หรือเกาะที่มีช่ือเสียงในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญั พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน และการ
บริการท่ีเป็นเลศิ 

3. เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน แบรนด์ที่น าเสนอความแตกต่างด้วยดีไซน์โดดเด่นมีเอกลกัษณ์ เพื่อตอบสนอง
ความเป็นสว่นตวัของแขกผู้ เข้าพกั  
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4. เซ็นทาราเรสซิเดนซ์แอนด์สวีท ส าหรับแขกที่ต้องการเข้าพกัระยะยาว พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบ
ครัน โดยมีให้เลือก 2 ระดบั ได้แก่เซ็นทาราแกรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์ระดบั 5 ดาว และแบรนด์เซ็นทาราระดบั 4 
ดาว  

5. เซ็นทราโฮเทลแอนด์รีสอร์ท โรงแรมและรีสอร์ทระดบักลางที่เน้นเร่ืองความคุ้มค่าสมราคา ด้วยห้องพกัที่
ตกแตง่และใช้อปุกรณ์ที่มีคณุภาพ มีบริการอื่นๆ ครบครัน   

6. โคซี่ โฮเทล แบรนด์ใหม่ลา่สดุในเครือเซ็นทาราเพื่อนกัเดินทางที่เน้นที่พกัราคาประหยดัแต่คุ้มค่า ในท าเลที่
สะดวกตอ่การเดินทาง โดยโรงแรมถกูออกแบบเพื่อความสะดวกสบายให้แก่ผู้ เข้าพกั  

เพื่อให้สอดคล้องกบักลยทุธ์การพฒันาธุรกิจในปี 2559 บริษัทได้ประกาศที่จะเดินหน้าขบัเคลื่อนกลยทุธ์การขยาย
ธุรกิจใหม ่Asset Right ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของแผนธุรกิจระยะยาว เพื่อให้การลงทนุและการเข้าซือ้กิจการสามารถท าได้เร็ว
ขึน้โดยเฉพาะในเมืองที่เป็นศนูย์กลางการบินระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกบั บริษัทยงัใช้แผนกลยทุธ์แบบ Asset Light 
เพื่อขยายธุรกิจการรับบริหารโรงแรมโดยจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งในภมูิภาคเอเชียให้มากยิ่งขึน้ 
 
สรุปปัจจัยความเสี่ยง 

การลงทนุในตราสารหนีข้องบริษัท ผู้ลงทนุควรพิจารณาปัจจยัความเสีย่งอนัอาจจะเกิดขึน้กบับริษัท ซึง่หากเกิดขึน้
อาจมีผลกระทบตอ่ผลการด าเนนิงาน และ/หรือ ฐานะการเงินของบริษัท ท าให้ไมเ่ป็นไปตามที่ควรจะเป็นในสถานการณ์
ปกติ โดยปัจจยัความเสีย่งหลกัทีเ่ก่ียวข้องกบับริษัท มีดงันี ้

1. ความเสีย่งจากปัจจยัภายนอก 
2. ความเสีย่งในการสญูเสยีรายได้บางสว่นจากการแขง่ขนัทางธุรกิจ 
3. ความเสีย่งในการสญูเสยีรายได้บางสว่นจากการด าเนินธุรกิจภายใต้สญัญาแฟรนไชส์ 
4. คามเสีย่งในการสญูเสยีรายได้บางสว่นจากการด าเนินธุรกิจอาหารและอาหารบริหารด่วนอนัเป็นผลจากการ

ตอ่สญัญาเช่าพืน้ท่ีประกอบธุรกิจ 
5. ความเสีย่งจากการต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการออกหุ้นกู้และสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาว 
6. ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
7. ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
8. ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ 
9. ความเสีย่งด้านปฎิบตัิการณ์ 
10. ความเสีย่งด้านการเงิน   

 
ผู้ลงทนุสามารถศกึษารายละเอียดปัจจยัความเสีย่งได้ในสว่นท่ี 3 ผู้ออกตราสารหนี ้ข้อ 3 ปัจจยัความเสีย่ง  

 
 
ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม 19,216.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 933.2 ล้านบาท หรือ 5.1% จากปีก่อน 
ประกอบด้วย รายได้รวมของธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึน้ 9.2% และรายได้รวมของธุรกิจอาหารเพิ่มขึน้ 2.0% บริษัทและบริษัท
ยอ่ยมีก าไรก่อนคา่เสือ่มราคา คา่ตดัจ าหนา่ย ต้นทนุทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จ านวน 4,209.0 ล้านบาท 
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เพิ่มขึน้จากปีก่อน 636.1 ล้านบาท หรือ 17.8% และมีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติ 1,777.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 623.0 
ล้านบาท หรือ 53.9% จากปีกอ่น และมีก าไรสทุธิหลงัรายการพิเศษ 1,675.7 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 487.1 ล้านบาท หรือ 
41.0%  

ในปี 2558 สถานการณ์ด้านการเมืองเร่ิมมีความสงบเรียบร้อย  ท าให้จ านวนนกัทอ่งเที่ยวกลบัเข้ามาทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึน้ โดยในภาพรวม นกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติทีเ่ข้ามาประเทศไทยในปี 2558 นี ้ มีจ านวนทัง้สิน้กวา่ 29.9 ล้านคน 
(หรือเพิ่มขึน้ 20.4%) จากปีก่อน ท าให้โรงแรมมีอตัราการเข้าพกัเฉลีย่เทา่กบั 80.5% เพิ่มขึน้ 5.7 จดุ จากปีก่อน  โดย
โรงแรมในกรุงเทพฯ มอีตัราการเติบโตของการเข้าพกัที่สงูสดุเมื่อเทียบกบัสถานท่ีอื่น นอกจากนี ้ รายได้ที่เพิม่ขึน้ของธุรกิจ
โรงแรม ยงัเป็นผลจากการลงทนุเพิ่มเติมในโรงแรม กะตะภเูก็ต ร้อยละ 49.00 ในเดือนตลุาคม 2557 (เดมิถือหุ้นทางตรง
ร้อยละ 50.00) ท าให้สดัสว่นการลงทนุคิดเป็นร้อยละ 99.00 สง่ผลให้จากเดิมทีเ่ป็นกิจการร่วมค้ากลายมาเป็นบริษัทยอ่ย
และต้องน ามารวมในการจดัท างบการเงินรวม ในขณะท่ีธุรกิจอาหารนัน้มีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องจากการขยายสาขาของ
แตล่ะแบรนด์สทุธิ 11  สาขา  การขายสนิค้า premium และบตัร CRG Plus  ธุรกิจอาหารมีจ านวนสาขา ณ สิน้ปี 2558 
ทัง้สิน้ 792 สาขา 
 ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559  บริษัทและบริษัทยอ่ย มี รายได้จากผลด าเนินงานในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2559 รวม 5,305.9 ล้านบาท (ไตรมาสที่ 1 ปี 2558: 5,144.0 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ 161.9 ล้านบาท หรือ 3.1% โดยม ี
รายได้จากธุรกิจโรงแรม และรายได้จากธุรกิจอาหารเป็นสดัสว่น 53:47 ซึง่เป็นสดัสว่นใกล้เคียงกบัผลด าเนินงานของไตร
มาสที่ 1 ปี 2558 (53:47) 

การเติบโตของรายได้รวมมาจากทัง้ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร โดยรายได้ของธุรกิจโรงแรม ในไตรมาสที่ 1 ปี
2559 เพิ่มขึน้ 127.7 ล้านบาท (หรือเพิ่มขึน้ 5.0%) จากไตรมาส 1 ของปีก่อน  ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 อตุสาหกรรมการ
ทอ่งเที่ยวยงัมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง จากปี 2558  โดยในภาพรวมนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติที่เข้ามาประเทศไทยใน
ช่วงเวลานี ้ มีจ านวนทัง้สิน้ 9 ล้านคน (7.8 ล้านคน ในไตรมาส 1 ปี 2558) เพิ่มขึน้ จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน   
จ านวน 1.2 ล้านคน หรือคิดเป็นอตัราเติบโต 15.5% การเติบโตนีท้ าให้โรงแรมในประเทศไทยของบริษัทมีอตัราการเข้าพกั
เฉลีย่สงูเป็นประวตัิการณ์ ถึง 87.1% เพิ่มขึน้ 2.1 จดุ จากปีกอ่น  โดยโรงแรมตา่งจงัหวดัทีม่ีอตัราการเข้าพกั 88% ซึง่
เพิ่มขึน้ 3.1 จดุ เป็นตวัผลกัดนัหลกัในการเติบโตนี ้ สว่นโรงแรมในกรุงเทพฯ สามารถรักษาระดบัอตัราการเข้าพกัที่ 85% 
ซึง่เป็นระดบัเดยีวกนักบัอตัราการเข้าพกัในชว่งระยะเวลาเดียวกนักบัปีที่แล้ว  ในสว่นของ โรงแรมในมลัดีฟท์ อตัราการเข้า
พกั อยูท่ี่ 85.3% ลดลง 4.4 จดุ จากปีก่อน  เมื่อดใูนภาพรวมของโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของทัง้หมด จะเห็นวา่ การเติบโต
ของการเข้าพกัของโรงแรมในประเทศไทยในตา่งจงัหวดัเป็นปัจจยัหลกัของการเติบโตของอตัราการเข้าพกัในไตรมาส 1 ซึง่
เป็นอตัราเข้าพกัที่สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ที่ 88% (เพิม่ขึน้ 3.1 จดุ) จากไตรมาส 1 ในปีก่อน   ในไตรมาส 1 ในปีนี ้ มี
โรงแรมที่บริษัทรับบริหารเปิดใหม ่1 โรงแรม ได้แก่ โรงแรมเซ็นทรา มารีส รีสอร์ท จอมเทียน จ านวน 282 ห้อง   

รายได้ของธุรกิจอาหารเพิม่ขึน้ 76.4  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 3.2% จากปีก่อน โดยสาเหตหุลกัมาจากรายได้ที่
เพิ่มขึน้จากการขยายสาขาของแตล่ะแบรนด์สทุธิ 8  สาขา  การขายสนิค้า premium และบตัร CRG Plus  การจดัท า
การตลาดโดยการออกชดุโปรโมชัน่หรือมีการสะสมแต้มเพื่อแลกซือ้สนิค้าได้ในราคาพิเศษ การออกสือ่โฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ทัง้ทางโทรทศัน์, หนงัสอืพิมพ์และสือ่ตา่งๆ เพิ่มมากขึน้อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขาย  ธุรกิจอาหารมี
จ านวนสาขา ณ สิน้ไตรมาส 1 ทัง้สิน้ 800 สาขา (เพิม่ขึน้ 8 สาขา หรือ 1%) และอตัราการเติบโตจากสาขาเดมิ (Same-
Store-Sales Growth) เป็น -0.1%  
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บริษัทและบริษัทยอ่ยมีก าไรก่อนคา่เสือ่มราคา คา่ตดัจ าหนา่ย ดอกเบีย้จ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) ลดลง 25.1 
ล้านบาท (หรือ ลดลง 1.7%) โดยเป็นผลมาจากการลดลงของอตัราท าก าไรขัน้ต้น ของธุรกิจโรงแรม และคา่ใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารทีเ่พิ่มขึน้ของทัง้สองธุรกิจ โดยเฉพาะ คา่ใช้จา่ยด้านการสง่เสริมการขาย และโฆษณา ของธุรกิจอาหาร 
เพื่อกระตุ้นยอดขาย  ท าให้ อตัราก าไรก่อนคา่เสือ่มราคา คา่ตดัจ าหนา่ย ดอกเบีย้จา่ย และภาษีเงินได้ ของธุรกิจโรงแรม 
และ อาหารลดลงเลก็น้อย อยูท่ี่ 41.7% (ไตรมาส 1/2558: 43.7%)  และ 11.6% (ไตรมาส 1/2558: 12.2%)  ตามล าดบั  
บริษัทและบริษัทยอ่ยบนัทกึก าไรสทุธิอยูท่ี่ 757.7 ล้านบาท  ซึง่ลดลง 9% จากปีที่ผา่นมา  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการ
บริหารจดัการเงินกู้  ได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ ท าให้ รายจา่ยดอกเบีย้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั ปีที่
แล้ว  ในขณะเดยีวกนั ทางบริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายจ่ายทางภาษีเพิ่มขึน้ เนื่องจากการลดลงของขาดทนุสะสมทางภาษี
ที่สามารถน ามาใช้ได้อยา่งมีสาระส าคญัจากผลประกอบการท่ีดีขึน้ของบริษัทยอ่ยบางแหง่ อยา่งไรก็ดีทางบริษัทและ
บริษัทยอ่ยก็มุง่หวงัวา่จะสามารถรักษาระดบัอตัราก าไรก่อนคา่เสือ่มราคา คา่ตดัจ าหน่าย ดอกเบีย้จ่าย และภาษีเงินได้ 
ในปี 2559 อยา่งน้อย ให้เทา่กบัอตัราก าไรในปี  2558 

สนิทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และสิน้ปี 2558 มีจ านวน 24,713.3 ล้านบาท  
และ 24,443.5 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2558 จ านวน 269.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 1.1% สว่นใหญ่เนื่องจาก
การเพิม่ขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 

หนีส้นิรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และสิน้ปี 2558 มีจ านวน 13,964.8 ล้านบาท และ 
14,489.2 ล้านบาทตามล าดบั โดยมีหนีส้นิหมนุเวียนของบริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบด้วยเจ้าหนีก้ารค้า  ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2559 และสิน้ปี 2558 มจี านวนเทา่กบั 632.1 ล้านบาท และ 734.6 ล้านบาทตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ  4.5 และ 
ร้อยละ 5.1 ของหนีส้นิรวม ตามล าดบั และ หุ้นกู้ที่จะถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี ลดลง 800 ล้านบาท เนื่องจากมีหุ้นกู้ที่
ครบก าหนดช าระในเดือนมีนาคม ปี 2559 จ านวน 800 ล้านบาท ในสว่นของหนีส้นิไมห่มนุเวยีนของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และสิน้ปี 2558 มีจ านวนเทา่กบั 7,426.6 ล้านบาท และ 6,879.1 ล้านบาทตามล าดบั โดย
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 234.4 ล้านบาท  นอกจากนีบ้ริษัทยงัมี
การออกหุ้นกู้ เพิ่มขึน้จ านวน 800 ล้านบาท ต้นทนุดอกเบีย้ร้อยละ 2.09 ตอ่ปี เพื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่ครบก าหนดช าระ ที่มี
ดอกเบีย้ร้อยละ 4.75-4.86 ตอ่ปี ซึง่มต้ีนทนุต ่ากวา่หุ้นกู้ เดิม 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.77 เท่า ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นการจดัโครงสร้างทางการเงินที่ยงัคงอยู่ในข้อก าหนดตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ยืม (Covenant) 
โดยแหลง่ที่มาของเงินทนุสว่นหนึง่มาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัท และจากการกู้ยืม 

เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้มีมติอนมุตัิการขยายวงเงินใน
ลกัษณะหมนุเวียน (Revolving Basis) เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้จาก 5,000 ล้านบาท เป็น 15,000 ล้านบาท เพื่อ
รองรับงานด าเนินงานและแผนการลงทนุของบริษัทในอนาคต  

บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้  ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  อายุ 5 ปี 
จ านวนไมเ่กิน 980,000 หนว่ย มลูคา่ที่ตราไว้หนว่ยละ 1,000 บาท คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 980,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทนุ
สถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 9/2552 เร่ืองการขออนุญาตและ
การอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม ่โดยมีวตัถปุระสงค์ที่จะน าเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นีไ้ปช าระ
คืนเงินกู้  และเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินกิจการของบริษัท 
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หุ้นกู้ ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือจากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั ในระดบั “A” แนวโน้มเครดิต Stable ณ วนัที่ 
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
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ส่วนท่ี 3.1 
การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1   เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

ธุรกิจโรงแรม 

 ส าหรับกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจในปี 2559 ยังคงเป็นไปในแนวทางท่ีเ รียกว่า  “Asset Right และ Asset 
Light”1 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาธุรกิจระยะยาวของบริษัท อันได้แก่ 

ในประเทศ  

 เน้นการลงทุนในโรงแรมภายใต้แบรนด์ COSI ซ่ึงเป็นแบรนด์ใหม่ส าหรับโรงแรมแนวไลฟ์สไตล์เพื่อ
นักท่องเท่ียวอิสระท่ีช่ืนชอบการเดินทางแบบประหยัดแต่คุ้มค่า โดย COSI จะให้บริการภายใต้บรรยากาศท่ีทันสมัย 
สะอาด และปลอดภัย ทัง้นี ้โรงแรม COSI แห่งแรกในประเทศไทยมีก าหนดเปิดให้บริการในปี 2560 

ต่างประเทศ  

 เรายังคงมองหาโอกาสในการลงทุนและเข้าซือ้กิจการในเมืองท่ีเป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศ 
ขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับการเจาะตลาดตะวันออกกลาง จีน และอาเซียนผ่านทางการท าสัญญาบริหาร
จัดการเป็นหลัก 

ธุรกิจอาหาร 

 ในการด าเนินธุรกิจอาหาร บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะเป็นผู้น าในธุรกิจอาหาร  โดยการขยายสาขาของแบรนด์
เดิมท่ีบริษัทมีอยู่ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศไทยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอรวมถึงการเพิ่ม แบรนด์ใหม่ๆเข้า
มาใน Portfolio ของบริษัท 

 บริษัทได้วางแผนการขยายสาขาร้านอาหารในเครือของบริษัท ในเชิงรุก มุ่งเน้นการขยายสาขาเพื่อขยาย
ตลาด ไปสู่กลุ่มผู้บริโภคท่ียังไม่มีโอกาสได้ใช้บริการต่างๆ ของร้านอาหารในเครือบริษัท ในทุกพืน้ท่ี   บริษัทมีแผนใน
การขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง โดยใช้ความระมัดระวังในการเลือกสถานท่ีเปิดร้านให้มีความเหมาะสม กับแต่ละ
ประเภทธุรกิจ   ทัง้นีเ้พื่อให้ม่ันใจว่าธุรกิจร้านอาหารของบริษัทจะประสบความส าเร็จและมีก าไรจากการด าเนินงาน  
ตลอดจนธุรกิจร้านอาหารใหม่ของบริษัท ต้องได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีเยี่ยม การคัดเลือกสถานท่ีตัง้ร้าน

                                                                 
1 หมายเหตุ: “Asset Right และ Asset Light” กล่าวคือ เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดคงเหลือ และมีความสามารถในการก่อหนีเ้พิ่มขึน้ 
เมื่อมีโอกาสทีดี่ พบท าเลทีตั่ง้ทีดี่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศก็จะพิจารณาทีจ่ะพัฒนาโรงแรมของตนเอง ซึ่งจะเน้นการลงทนุในประเทศทีเ่ป็น
ศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจ รวมถึงการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อขยายความแข็งแกร่งทางการตลาด โดยจะเน้นการเปิดส านกังานขายใน
ต่างประเทศ ทีซ่ึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของทางบริษัท หรือประเทศทีม่ ีแนวโน้มการเติบโตทางการทอ่งเทีย่วอย่างโดดเด่น ส่วนในประเทศไทยนัน้ ทาง
บริษัทมีแผนในการลงทนุทีจ่ะขยายแบรนด์โคซี่ รวมถึงการพิจารณาการขยายและปรับปรุงโรงแรมทีม่ ีอยู่  ในขณะเดียวกันทางบริษัทยังคงใช้แผนกล
ยุทธ์แบบ Asset Light เพื่อขยายธุรกิจการรับบริหารโรงแรมโดยจะเน้นการสร้างความแข็งแกร่งในภมูิภาคเอเชียให้มากยิ่งขึน้ พร้อมทัง้ขยายธุรกิจไป
ยังทวีปตะวันออกกลาง 
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ให้มีความโดดเด่นกว่าร้านค้าคู่แข่ง และการขยายสาขาเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ในการเพิ่มยอดขายของบริษัท เป็นสิ่งท่ี
บริษัท ได้ให้ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ และได้บรรจุไว้ในแผนการขยายสาขาของบริษัท ในทุกปี 

 ในส่วนของธุรกิจอาหาร บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด (“CRG”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยยังคงเน้นกล
ยุทธ์ในการขยายสาขาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง โดยในระหว่างปี 2558 CRG ได้เปิดสาขาเพิ่มขึน้จ านวน 
11 สาขา ซ่ึงเป็นของเคร่ืองหมายการค้าเดิม ( เคเอฟซี, อานตี ้แอนส์, ชาบูตง,โคล สโตน ครีมเมอร่ี,เดอะ เทอเรส และ 
คัตสึยะ อย่างไรก็ดีในระหว่าง 3 เดือนแรกปี 2559 CRG ได้มีการเปิดสาขาเพิ่มขึน้จ านวน 8 สาขา ท าให้จ านวนสาขา 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 มีจ านวน 800 สาขา 

 ส าหรับงวด 3 เดือนของปี 2559 รายได้ของธุรกิจอาหารในไตรมาสท่ี 1 เพิ่มขึน้ 76.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 
3.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักของการเติบโตมาจากการขยายสาขาส าหรับแบรนด์เดิมหรือ
เพิ่มจากสาขาท่ีปิดปรับปรุงในปีก่อน การขายสนิค้า premium และบตัร CRG Plus การจัดท าการตลาดโดยการออก
ชุดโปรโมช่ันหรือมีการสะสมแต้มเพื่อแลกซือ้สินค้าได้ในราคาพิเศษ  การออกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทัง้ทาง
โทรทัศน์, หนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆ เพิ่มมากขึน้อย่างต่อเน่ือง   รวมไปถึงการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิม่
ยอดขาย โดยแบรนด์ท่ีมียอดขายเพิ่มขึน้เป็นหลัก ได้แก่  เค เอฟ ซี , อานตี  ้แอนส์ , เป๊ปเปอร์ ลันช์, คัทซึยะ และ 
มิส เ ต อ ร์ โ ด นั ท   ณ  สิ ้น สุ ด ไ ต ร ม า ส  1 ปี  2559 บ ริ ษั ท ฯ  มี แ บ ร น ด์ ร้ า น อ า ห า ร ทั ้ง สิ ้น  11  
แบรนด์ และ จ านวนสาขาร้านอาหารทัง้สิน้ จ านวน 800 สาขา  คิดเป็นจ านวนสาขาท่ีเปิดเพิ่มสุทธิ จากไตรมาส 4 ปี 
2558 เป็นจ านวน 8 สาขา (โดยมีสาขาใหม่ท่ีเปิดเพิ่มขึน้ในไตรมาสนี ้10 สาขา และ ปิด จ านวน 2 สาขา)    และเม่ือ
เปรียบเทียบกับ ไตรมาส 1 ปี 2558 คิดเป็นจ านวนสาขาเพิ่มขึน้สุทธิท่ี 23 สาขา 

ส าหรับในไตรมาส 1 ปี 2559 นี ้อัตราการเจริญเติบโตของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และความเช่ือม่ันในการ
บริโภค ยังไม่มีการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด  ท าให้ อัตรา การเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same-Store-Sales 
Growth) ในไตรมาสนีล้ดลงเล็กน้อย อยู่ท่ี -0.1% ซ่ึงก็เป็นไปในแนวทางเดียวกับภาพรวมอุตสาหกรรม 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ   

 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด ได้จดทะเบยีนก่อตัง้เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2523 ด้วยทุนจดทะเบยีน
แรกเร่ิมจ านวน 300,000,000 บาท โดยกลุ่มจิราธิวฒัน์ เพื่อด าเนินการก่อสร้างโรงแรมประเภทเดอร์ลกุซ์ ขนาด 26 ชัน้ 
ประกอบด้วยห้องพักหรูจ านวน 607 ห้อง รวมถึงห้องจัดเลีย้งและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน  ๆ  อย่างพร้อมมูล เม่ือการ
ก่อสร้างโรงแรมรวมทัง้ปัจจัยอย่างอ่ืนได้แล้วเสร็จ ได้เปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2526 โดย
ท าสัญญาว่าจ้างกลุ่ม Hyatt International Corporation เข้ามาบริหารจัดการ โดยใช้ช่ือโรงแรมว่า  โรงแรมไฮแอท
เซ็นทรัลพลาซา ต่อมาทางกลุ่มผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ขอยกเลิกสัญญาการจัดการบริหารโรงแรมกับกลุ่ม Hyatt 
International Corporation เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2530 

 เร่ิมตัง้แต่ปี 2531 โรงแรมได้เปลี่ยนช่ือใหม่เป็น โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ภายใต้การบริหารงานของบริษัท
เอง โดยบุคลากรส่วนใหญ่ของโรงแรมยงัคงเป็นชุดเดิมท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และมาตรฐานการให้บริการในระดับ
สากล 

ปี 2533 บริษัทได้เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ปี 2536 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน มีช่ือว่า บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 
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ปี 2537 บริษัทได้เร่ิมด าเนินกิจการในธุรกิจอาหารบริการด่วน 

ปี 2544 บริษัทได้ท าสัญญาสิทธิกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อให้บริษัทได้รับสิทธิในการด า เนิน
กิจการโรงแรมภายใต้ช่ือ “โซฟิเทล” โดยปัจจุบนัใช้ช่ือว่า “โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ” 

ปี 2550 ปลายเดือนมิถุนายน  บริษัทได้ประกาศรีแบรนดธ์ุรกิจโรงแรมใหม่ทัง้หมด จากค าน าหน้าว่า  "เซ็นทรัล" 
เป็น "เซ็นทารา" โดยแบง่เป็น 2 ระดับ คือ "เซ็นทารา แกรนด์" ส าหรับโรงแรมระดับ 5 - 6 ดาว ขณะท่ี
ระดับ 4 ดาว จะใช้ช่ือ "เซ็นทารา" 

พฒันาการทีส่ าคัญของบริษัทย่อยในธุรกิจโรงแรมมีดังนี  ้

ปี 2529 เร่ิมด าเนินกิจการโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลหัวหินรีสอร์ท 

ปี 2531 เร่ิมสัญญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บชีรีสอร์ท 

ปี 2533 เร่ิมด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ 

ปี 2536/37 เร่ิมด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลโฟล้ทติง้ ย่างกุ้ ง ประเทศพม่า  

ปี 2538 เร่ิมด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา หาดใหญ่  

ปี 2539 เร่ิมด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลสมุยบชีรีสอร์ท 

ปี 2540 เร่ิมสัญญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลวอเตอร์ฟร้อนท์สวีท ภูเก็ต 

ปี 2541  เร่ิมด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลบตัเตอร์ฟลายวิลเลจ เกาะสมุย  

ปี 2542  เร่ิมด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลกะรนวิลเลจ ภูเก็ต  
 และโรงแรมเซ็นทรัลสมุยวิลเลจ (เปลี่ยนช่ือจากเซ็นทรัลบตัเตอร์ฟลายวิลเลจ) 

ปี 2543 ย้ายโรงแรมเซ็นทรัลโฟล้ทติง้ ไปประเทศติมอร์ตะวันออก  
 เปลี่ยนช่ือเป็นโรงแรมเซ็นทรัลมาริไทม์ ดิลี ติมอร์ตะวันออก  

ปี 2546 เร่ิมงานก่อสร้างโครงการโรงแรมเซ็นทรัลกระบีเ่บย์รีสอร์ท 

ปี 2548 เร่ิมสัญญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่ 
 เร่ิมด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลกระบีเ่บย์รีสอร์ทเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 
 หยุดด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม์ ดิลี 
 หยุดด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บชีรีสอร์ท พัทยา เพื่อเร่ิมงานก่อสร้างโครงการ  
 โรงแรมเซ็นทรัลมิราจบชีรีสอร์ท พัทยา 
 เร่ิมงานก่อสร้างโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ 

ปี 2549 เลิกสัญญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลวอเตอร์ฟร้อนท์สวีท 
 ขายทรัพย์สินของโรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม์ ดิลี 
 เร่ิมกิจการร่วมค้าในโรงแรมเซ็นทรัลกะรนบชีรีสอร์ท ภูเก็ต 
 เร่ิมกิจการร่วมค้าในโรงแรมเซ็นทรัลกะตะรีสอร์ท ภูเก็ต 
 เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทรัลกระบีเ่บย์รีสอร์ท เต็มโครงการ (grand opening) ในเดือนพฤจิกายน 

2549 
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ปี 2550 เร่ิมด าเนินกิจการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  โดยเปิด
ให้บริการคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ ห้องประชุม และห้องจัดเลีย้งในเดือนกรกฎาคม 2550  

ปี 2551 เร่ิมสัญญาบริหารโรงแรมเซ็นทาราชานทะเลรีสอร์ทและวิลลา จังหวัดตราด  
 ลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“กองทุนรวม“) 

ในสัดส่วนร้อยละ 25 และน าท่ีดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชีรีสอร์ท สมุยออกให้กองทุน
รวมเช่าระยะยาว  ลงนามในสัญญาบริหารโรงแรมกับ Regent Maldives Pvt.Ltd. (โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์ไอร์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์) 

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

ปี 2552 ต่อสัญญาเช่าช่วงท่ีดนิและอาคารโรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด ์กรุงเทพฯ ไปอีก 20 ปี สิน้สุดในปี 2571 
 เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บชีรีสอร์ท 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 เซ็นทารารี

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

ปี 2553 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บชีรีสอร์ท ภูเก็ต (หาดกะรน) ระดับห้าดาว เปิดบริการอย่างไม่เป็นทางการ 
(soft opening) ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2553 

 เปิดเซ็นทราแอชลี ป่าตอง ภูเก็ต โรงแรมระดับกลางภายใต้แบรนด์ “เซ็นทรา” แห่งแรก           110 ห้อง 
 ขยายแบรนด์ เซ็นทารา บูติก คอลเลกช่ัน จาก 1 โรงแรม เป็น 12 โรงแรม                               494 ห้อง 
 จ านวนโรงแรมและรีสอร์ทท่ีเซ็นเทลเป็นเจ้าของเองทัง้สิน้ 14 โรงแรม                                  3,671 ห้อง 
 รับบริหารโรงแรมเพิ่ม 21 แห่ง ท าให้มีจ านวนโรงแรมและรีสอร์ทท่ีรับบริหารทัง้สิน้ 30 โรงแรม 3,521 ห้อง 
ปี 2554 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บชีรีสอร์ท ภูเก็ต (หาดกะรน) ระดับห้าดาว ให้บริการเต็มโครงการ  ในเดือน

กุมภาพันธ์ 2554 
 เปิดรีสอร์ทบริหารจัดการแห่งแรกในประเทศเวยีดนาม 36 ห้อง 
 เปิดโรงแรมบริหารจัดการแห่งแรกในประเทศฟิลิปปินส์ 96 ห้อง 
 ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยทัง้หมด 11 แห่ง  2,682 ห้อง 
 มีสถานท่ีใหม่คือเกาะช้างจังหวัดตราด  
 ลงนามสญัญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในตา่งประเทศทัง้หมด 12 แห่ง 1,830 ห้อง 
 มีประเทศใหม่คืออินโดนีเซีย ศรีลังกา จีน และเกาะมอริเชียส  
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทท่ีลงทุนและบริหารเองทัง้หมด 15 แห่ง ในประเทศไทย 3,827 ห้อง 
 และมัลดีฟส์ (เปิดให้บริการแล้ว 14 แห่ง จ านวน 3,685 ห้อง) 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทท่ีบริหารจัดการทัง้หมด 40 แห่ง ในประเทศไทย  10,647 ห้อง 
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 เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย ศรีลังกา เกาะมอริเชียส และจีน 

ปี 2555 ยกเลิกสัญญาสิทธิและสัญญาบริหารจัดการกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จ ากัด ในโรงแรมโซฟิเทล
เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน  และโรงแรมโนโว
เทลเซ็นทารา หาดใหญ่ และได้บริหารงานภายใต้แบรนด์เซ็นทาราและเปลี่ยนช่ือเป็นโรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บชี รีสอร์ท และวิลลา หัวหิน และ
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ตามล าดับ เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2555 

 บริษัทได้ซือ้หุ้นเพิ่มในบริษัท โรงแรม กะรน ภูเก็ต จ ากัด (โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต) เ ม่ือ
วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2555 ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 84 

 บริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนช่ันแนลแมนเนจเม้นท์ จ า กัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ได้ซือ้หุ้นเพิ่มในบริษัท 
R.M.L. LEISURE Pvt. Ltd. (โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์) เ ม่ือวันท่ี 3 
ธันวาคม 2555 ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 74 

 เปิดให้บริการโรงแรมแห่งแรกท่ีเกาะมอริเชียส เซ็นทาราป็อสต์ลาฟาแย็ตรีสอร์ท 100 ห้อง 
 และสปา มอริเชียส   
 เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น 196 ห้อง 
 เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 204 ห้อง 
 ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย 3 แห่ง  307 ห้อง 
 ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ 2 แห่ง 308 ห้อง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทท่ีลงทุนและบริหารเอง 15 แห่งในประเทศไทยและเกาะมัลดีฟส์ 3,827 ห้อง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 43 แห่งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม 7,393 ห้อง 
 ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลังกา ประเทศอินเดีย เกาะมัลดีฟส์ ประเทศจีน  
 และเกาะมอริเชียส 

ปี 2556 บริษัทได้ซือ้หุ้นเพิ่มในบริษัท โรงแรม กะรน ภูเก็ต จ ากัด (โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต) เ ม่ือ
วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2556 ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 99.3 

 เปิดให้บริการโรงแรม แห่งท่ี 2 ในสาธารณรัฐ มัลดีฟส์ภายใต้ช่ือ เซ็นทาราราสฟูชิ                   140 ห้อง 
 รีสอร์ท และ สปา มัลดีฟส์ 
 เปิดให้บริการ เซ็นทาราซีวิวรีสอร์ท เขาหลัก                                                                         218 ห้อง 
 เปิดให้บริการ โรงแรม เซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลียน กรุงเทพฯ                                        281 ห้อง 
 เปิดให้บริการ โรงแรม เซ็นทรัล สเตช่ัน กรุงเทพฯ                                                                  150 ห้อง 
 เปิดให้บริการ เซ็นทาราแกรนด์โมดัสรีสอร์ทและสปา พัทยา                          215 ห้อง 
 เปิดให้บริการ เซ็นทาราแกรนด์พระต าหนักรีสอร์ท พัทยา                                        165 ห้อง 
 เปิดให้บริการ เซ็นทาราปัสสิกุดาห์รีสอร์ทและสปา ศรีลังกา                                                   125ห้อง  
 เปิดให้บริการ เซ็นทาราแกรนด์อัซซูริรีสอร์ทและสปา มอริเชียส                    100 ห้อง 
 ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย 8 แห่ง                                1,398 ห้อง

ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ 2 แห่ง                                    660 ห้อง
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รวมโรงแรมและรีสอร์ทท่ีลงทุนและบริหารเอง 15 แห่งในประเทศไทย                                 3,825 ห้อง
และเกาะมัลดีฟส์  

 รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 51 แห่งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม                         9,396 ห้อง
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลังกา เกาะมัลดีฟส์ ประเทศจีน เกาะมอริเชียส  

            ประเทศเอธิโอเปีย และการ์ต้า                                                                                                
 รวมทัง้สิน้ 66 แห่ง                                                                                                        13,221 ห้อง 
ปี 2557 บริษัทได้ซือ้หุ้นเพิ่มในบริษัท โรงแรม กะตะ ภูเก็ต จ ากัด (โรงแรมเซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภูเก็ต) เ ม่ือ

วันท่ี 7 ตุลาคม 2557 ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 99 
 รีแบรนด์โรงแรมระดับ 4 ดาวในภูเก็ต : โรงแรมเซ็นทาราบลูมารีนรีสอร์ทและสปา ภูเก็ต          266 ห้อง 
 เปิดให้บริการ โรงแรมเซ็นทารา ซีย์แซนด์ รีสอร์ทและสปา ศรีลังกา                                        165 ห้อง 
 เปิดให้บริการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ อซูรี รีสอร์ท เกาะมอริเชียส                                       100 ห้อง 
 เปิดให้บริการ โรงแรมเซ็นทารา นูซา ดัว รีสอร์ท อินโดนีเซีย                                                    14 ห้อง 
 ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย 8 แห่ง                                2,229 ห้อง 
 ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ 3 แห่ง                                   495 ห้อง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทท่ีลงทุนและบริหารเอง 15 แห่ง ในประเทศไทย                                3,825 ห้อง 
 และเกาะมัลดีฟส์   
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 60 แห่งในประเทศไทย ลาว ประเทศเวียดนาม                       
 ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลังกา เกาะมัลดีฟส์ ประเทศจีน เกาะมอริเชียส 
            ประเทศเอธิโอเปีย การ์ต้า และโอมาน                                                                            11,230 ห้อง 
 รวมทัง้สิน้ 75 แห่ง                                                                                                        15,055 ห้อง 
ปี 2558 เปิดให้บริการโรงแรม เซ็นทารา คิว รีสอร์ท ระยอง หลังจากปรับปรุงใหม่ 41 ห้อง 
 ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีแบรนด์ศูนย์การประชุม ในประเทศ 1 แห่ง 150 ห้อง 
 ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศจีน 3 แห่ง 596  ห้อง 
 ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ 4 แห่ง  

       (เวียดนาม ตุรกี     โดฮา  และ คิวบา) 
1,351 ห้อง 

 ลงทุนก่อสร้าง COSI Hotel สมุย 151 ห้อง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทท่ีลงทุนและบริหารเองท่ีเปิดให้บริการแล้ว 15 แห่ง ในประเทศ

ไทย และเกาะมัลดีฟส ์และท่ีอยู่ระหวา่งด าเนินการก่อสร้าง COSI Hotel สมุย 1 แห่ง 
3,976 ห้อง 

 รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 53 แห่งในประเทศไทย ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย 
ศรีลังกา เกาะมัลดีฟส์  จีน การ์ต้า โอมาน และคิวบา  

10,607 ห้อง 

 รวมทัง้สิน้ 69 แห่ง 14,583 ห้อง 
31 มีนาคม 
ปี 2559 

เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน พัทยา  282 ห้อง 
ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทใน โดฮา ประเทศการ์ต้า 1 แห่ง 290 ห้อง 

 รวมโรงแรมและรีสอร์ทท่ีลงทุนและบริหารเองท่ีเปิดให้บริการแล้ว 15 แห่ง ในประเทศ
ไทย และเกาะมัลดีฟส ์และท่ีอยู่ระหวา่งด าเนินการก่อสร้าง COSI Hotel สมุย 1 แห่ง 

3,976 ห้อง 

 รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 53 แห่งในประเทศไทย ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย 10,571 ห้อง 
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ศรีลังกา เกาะมัลดีฟส์  จีน การ์ต้า โอมาน และคิวบา  
 รวมทัง้สิน้ 69 แห่ง 14,547 ห้อง 

 

พฒันาการทีส่ าคัญของบริษัทย่อยในธุรกิจอาหารบริการด่วนมีดังนี ้

ปี 2536 เร่ิมด าเนินกิจการโรงงานผลิตไอศกรีมพรีเม่ียม ภายใต้ บริษัท บาสกิน้-ร้อบบิน้ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ซ่ึงภายหลังได้เปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท บ-ีอาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด โดยบริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท์ 
จ ากัด ร่วมลงทุนกับ Allied Domecq Retailing International ในสัดส่วน 50:50 

ปี 2537 เร่ิมด าเนินกิจการธรุกิจอาหารบริการด่วน โดยการซือ้หุ้นของบริษัท ไทย แฟรนไชซ่ิง จ ากัด ผู้ ได้รับสิทธิ
ในแบรนด์ มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut), บริษัท เซ็นทรัลฟาสต์ฟู้ ดกรุ๊ป จ ากัด ผู้ ได้รับสิทธิในแบรนด์ 
เคเอฟซี (KFC) และบริษัท เซ็นทรัลไอศกรีม จ ากัด ผู้ ได้รับสิทธิในแบรนด์ บาสกิน้ -ร้อบบิน้ส์  (Baskin-
Robbins) 

ปี 2544 ขยายการด าเนินกิจการในธุรกิจอาหารบริการด่วน โดยการซือ้หุ้นของบริษัท ฟู้ ด โนเวลตีส้์  จ า กัด ผู้
ได้รับสิทธิในแบรนด์ อานตี ้แอนส์ (Auntie Anne’s) และบริษัท เซ็นทรัล พิซซ่า จ ากัด ผู้ ได้รับสิทธิในแบ
รนด์ พิซซ่า ฮัท (Pizza Hut) 

ปี 2546 ปรับโครงสร้างการลงทุนในธรุกิจอาหารบริการด่วน โดยเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการลงทุนในบริษัทย่อยทัง้ 
5 บริษัทให้เป็น 84% เท่ากันทัง้หมด และให้บริษัทย่อยแห่งหน่ึง คือบริษัท เซ็นทรัล พิซซ่า จ ากัด เข้าซือ้
หุ้นของบริษัทย่อยอีก 4 แห่ง พร้อมรับโอนธุรกิจเข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทเดียวกัน 
และได้เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ในภาพรวม และก าหนดนโยบายในการจัดการธุรกิจของทัง้ 5 แบรนด์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ปี 2546 ปรับโครงสร้างการลงทุนในกิจการโรงงานผลิตไอศกรีมพรีเม่ียม โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   
บ-ีอาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด จาก 50% เป็น 100% 

ปี 2548 ปรับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจอาหารบริการด่วนโดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บ ริษัท เ ซ็นทรัล         
เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด จาก 84% เป็น 100% 

ปี 2548 ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุม่บริษัท โดยให้บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ถือหุ้นของ บริษัท 
บ-ีอาร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ทัง้หมด 100% 

ปี 2550 ได้รับสิทธิในแบรนด์เปปเปอร์ลันช์ (Pepper Lunch) และเร่ิมเปิดสาขาแรกในเดือนพฤศจิกายน 

ปี 2551 ได้รับสิทธิในแบรนด์ เบยีร์ด ปาปาส์ (Beard Papa) ในเดือนพฤศจิกายน  

ปี 2552 ได้รับสิทธิ์ในแบรนด์ ชาบูตง (Chabuton) โคลด์สโตน ครีเมอรี ( Cold Stone Creamery) ซ่ึงจะเปิดให้
ให้บริการในปี 2553 พร้อมแบรนด์ ริว ชาบู ชาบู (Ryu Shabu Shabu) ซ่ึงบริษัทคิดค้นและพฒันาขึน้เอง 

 ปิดการด าเนินงานแบรนด์ พิซซ่า ฮัท ตัง้แต่ 1 พฤษภาคม 2552 

 ทยอยปิดสาขาของ บาสกิน้-ร้อบบิน้ส์ ตัง้แต่ไตรมาส 3 ปี 2552 และปิดทัง้หมด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

ปี 2553 เปิดให้บริการแบรนด์ ชาบูตง (Chabuton) โคล สโตน ครีมเมอร่ี  (Cold Stone Cremery) ในเดือน
มีนาคม และเปิดให้บริการแบรนด์ ริว  ชาบู ชาบู (RYU Shabu Shabu) ซ่ึงบริษัทพัฒนาขึน้เอง 
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นอกจากนีย้ังได้ซือ้ลิขสิทธิ์เคร่ืองหมายการค้าพร้อมสูตรการผลิต การบริหารจัดการ และสิทธิ์ในการ
ขยายสาขาทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ภายใต้แบรนด์ “เดอะ เทอเรส” และเป็นผู้ รับจ้างบริหาร
จัดการร้านอาหารเดอะ เทอเรส ให้กับ บริษัท ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จ ากัด รวมถึงบริษัทได้ทดลองเปิด
ให้บริการร้านกาแฟและโดนัท ภายใต้แบรนด์ “คาเฟ่ อันโดนัน” ซ่ึงเป็นร้านคาเฟ่สไตล์ญ่ีปุ่ นแห่งแรก
ของประเทศไทย 

ปี 2554 เปิดให้บริการแบรนด์ โยชิโนยะ (Yoshinoya) ในเดือนสิงหาคม และเข้าซือ้กิจการร้านโอโตยะและสิทธิ์

การบริหารแบรนด์ โอโตยะ ในประเทศไทยทัง้หมด และสิทธิ์การขยายสาขาแบรนด์โอโตยะในเขต
ภูมิภาคเอเซีย โดยเข้าเร่ิมบริหารกิจการโอโตยะในประเทศไทยในเดอืน กันยายน 2554 นอกจากนีย้ังได้
เปิดสาขาแบรนด์ เดอะ  เทอเรส (The Terrace) ภายใต้การบริหารของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 
จ ากัด (“CRG”)ในเดือนตุลาคม 2554 

ปี 2555 บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตของรายได้รวม เท่ากับ 8,258 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.1 จาก       
ปี 2554 ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการเติบโตท่ีสูงท่ีสุด โดยมีจ านวนสาขารวมทัง้สิน้  677 สาขา  

ปี 2556 บริษัทฯ เปิดให้บริการแบรนด์ เทนยะ (Tenya) สาขาแรกในเดือนตุลาคม  แม้ว่าจะเผชิญเหตุการณ์
ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและการเมืองภายในประเทศ บริษัทฯยังคงเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองจาก
การท่ีบริษัทฯมีการวางแผนกลยุทธ์ท่ีดี และมีการเตรียมพร้อมในการปรับตัวและแก้ปัญหาต่อ
วิกฤตการณ์ต่างๆ โดยมีรายได้รวม 9,058 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.7 จากปีก่อน โดยมีจ านวนสาขา
รวมทัง้สิน้  743 สาขา  

ปี 2557 บริษัทฯ ได้รับสิทธิ์ในแบรนด์ คัตสึยะ (Katsuya) เปิดให้บริการสาขาแรกในเดือนกรกฎาคม 

ปี 2558   แม้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศจะยังคงชะลอตัวและความเช่ือม่ันทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคยังไม่ดี
นัก การส่งออกลดลง ด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวท่ีไม่ชัดเจน ส่งผลให้การค้าและการลงทุน
ซบเซาไปด้วย แต่อย่างไรก็ดี จากการท่ีบริษัทฯ มีการปรับตัวต่อสภาพเศรษฐกิจในสถานการณ์ ต่างๆ 
ส่งผลให้ บริษัทฯยังคงเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 10,098 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 2 จากปีก่อน โดยมีจ านวนสาขารวมทัง้สิน้  792 สาขา 

31 มีนาคม  รายได้ของไตรมาส 1 เพิ่มขึน้จากการขยายสาขาของแต่ละแบรนด์สุทธิ 8 สาขา การขายสินค้า  

2559 premium และบตัร CRG Plus การจัดท าการตลาดโดยการออกชุดโปรโมช่ันหรือมีการสะสมแต้มเพื่อ
แลกซือ้สินค้าได้ในราคาพเิศษ การออกสือ่โฆษณาประชาสัมพันธ์ทัง้ทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และสื่อ
ต่างๆ เพิ่มมากขึน้อย่างต่อเน่ือง เพื่อกระตุ้นยอดขายโดยมีสาขาจ านวนรวมทัง้สิน้ 800 สาขา 

 
1.3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

 บริษัทและบริษัทย่อยหลายแห่งประกอบธุรกิจโรงแรม บริษัทย่อยสองแห่งประกอบธุรกิจอาหาร โดยมีการ
แบง่การด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มตามแผนภาพ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 ดังนี ้
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โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต 
งแ 

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
ทนุช าระแล้ว 1,350 ล้านบาท 

 
ทนุช าระแล้ว 1,350 ล้านบาท 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา 

บจ.เซ็นทรัลหวัหนิบีชรีสอร์ท 
ทนุช าระแล้ว 185 ล้านบาท 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หวัหนิ 

63.9% 
 

บจ.เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท ์
ทนุช าระแล้ว 1.25 ล้านบาท 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย 
 
ด 

100% 
 

บจ.เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท 
ทนุช าระแล้ว 250 ล้านบาท 100% 

 

บจ.เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ 
ทนุช าระแล้ว 55 ล้านบาท 

โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย 

บจ.เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ 
ทนุช าระแล้ว 37.5 ล้านบาท 

 โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต 

บจ.เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท 
ทนุช าระแล้ว 500 ล้านบาท 

100% 

บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ 
ทนุช าระแล้ว 1,800 ล้านบาท 

 

บจ. เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท ์
ทนุช าระแล้ว 250 ล้านบาท 

บจ. โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา 
ทนุช าระแล้ว 145 ล้านบาท 

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 

บจ. โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ 
ทนุช าระแล้ว 190 ล้านบาท 

โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท 

บจ. เซ็นทรัลบริการซักรีด 
ทนุช าระแล้ว 1.5 ล้านบาท 

บจ. โรงแรมกะรนภูเก็ต 
ทนุช าระแล้ว 520 ล้านบาท 

บจ. โรงแรมกะตะภูเก็ต 
ทนุช าระแล้ว 120 ล้านบาท 

บจ. เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนลแมเนจเม้นท ์
ทนุช าระแล้ว 150 ล้านบาท 

R.M.L. LEISURE Pvt. Ltd. 
ทนุช าระแล้ว 14 ล้านเหรียญสหรัฐ 

โรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต 

โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต 

โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ ไอร์แลนด์ 
รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ 

100% 
 

98.4% 
 

100% 
 

100%
% 
 

100% 
 

99% 
 

99.3% 

100% 
 

100% 

100% 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก 
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

 
ด 

74% 
 

บจ. เอส.พี.เรียลตี ้ลันตา บีช 
ทนุช าระแล้ว 36 ล้านบาท 

100% 
 

Centara Maldives Pvt.Ltd. 
ทนุช าระแล้ว 20 ล้านเหรียญสหรัฐ 

โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ท
และสปา มัลดีฟส์ 

75% 
 

Centara (Shanghai) Hotel Management 
Co.Ltd. ทนุช าระแล้ว 16.14 ล้านบาท 

CIM for hotel management –Egypt, 
S.A.E. ทนุช าระแล้ว 0.23 ล้านบาท 

100% 
 

100% 
 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่* 

*บจ.เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท เป็นเจ้าของ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ (ต่อ)  

 

   

100
% 

 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

100% 
 

บจ.ทริปเปิลไนน ์เดคคอร์ 
ทนุช าระแล้ว 80 ล้านบาท 

 

บจ. เอส.พี.เรียลตี ้หาดฝร่ัง รีสอร์ท 
ทนุช าระแล้ว 88.5 ล้านบาท 

 

บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด 
ทนุช าระแล้ว 120 ล้านบาท 

 

บจ. เอส.พี.เรียลตี ้พัทยา บีช  
ทนุช าระแล้ว 80 ล้านบาท 

 

   
100
% 

 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

บจ. เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป 
ทนุช าระแล้ว 620 ล้านบาท 

100% 
 

บจ. ซีอาร์จี แมนแูฟคเจอร่ิง 
ทนุช าระแล้ว 160 ล้านบาท 

100% 

บจ. เซ็นทารา อิมพอร์ต-เอ็กซพอร์ต 
ทนุช าระแล้ว  0.25  ล้านบาท 

100% 
 

บจ. โคซี่ โฮเต็ล 
ทนุช าระแล้ว 30 ล้านบาท 

100% 
 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา 

บจ. เซ็นวารี เฮลตี ้สปา  
ทนุช าระแล้ว 1 ล้านบาท 

 

100% 
 

บจ. เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชันและเอ็กซิบิชั่น  
ทนุช าระแล้ว 1 ล้านบาท 

 

100% 
 

บจ. เซ็นทารา อินเตอร์เนชันแนล แมนเนจเม้นท ์ 
(ประเทศไทย) 

ทนุช าระแล้ว  25  ล้านบาท 
 

100% 
 

บจ. ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ ด 
ทนุช าระแล้ว 179.76 ล้านบาท 100% 

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
ทนุช าระแล้ว 1,350 ล้านบาท 

 
ทนุช าระแล้ว 1,350 ล้านบาท 

กองทนุรวม สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
มูลค่ากองทนุ  3,200  ล้านบาท 

25.3% 
 

บจ. โคซี่ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท ์ 
ทนุช าระแล้ว 1.3 ล้านบาท 

 

บจ. เซ็นทาราลอยัลตีม้าร์เก็ตติง้  
ทนุช าระแล้ว 12.5 ล้านบาท 

 

บจ. ศูนย์การเรียนรู้เซ็นทารา 
ทนุช าระแล้ว 2.5 ล้านบาท 

 

100% 

100% 

100% 

Centara (Hong Kong) Hotel Management Co., 
Ltd. ทนุจดทะเบียน 0.2 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง 

100% 
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2.ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างของรายได้จากการประกอบธุรกิจแต่ละประเภทของบริษัทและบริษัทย่อย 
ธุรกิจ   (หน่วย: ล้านบาท) 

% การถือ

หุ้นปัจจุบัน 

ปี 2558 ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2556 (ปรับปรุงใหม่) 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

โรงแรม รายได้จากการขาย 
       

   โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเ์ซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว  กรุงเทพฯ -- 1,087.8 5.7 916.5 4.8 1,052.4 5.8 

   โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบ์ีชรีสอร์ทและวิลลา  หัวหิน 63.9% 644.8 3.4 625.9 3.3 618.6 3.4 

   โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบ์ีชรีสอร์ท สมุย 100.0% 455.4 2.4 438.2 2.3 443.1 2.4 

   โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 100.0% 170.2 0.9 170.7 0.9 196.5 1.1 

   โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลลร์ีสอร์ท 98.4% 33.4 0.2 34.6 0.2 34.1 0.2 

   โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย 100.0% 119.0 0.6 128.0 0.7 132.6 0.7 

   โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต 100.0% 94.7 0.5 93.3 0.5 98.0 0.5 

   โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบ์ีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่ 100.0% 503.1 2.6 467.4 2.4 430.6 2.4 

   โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 

เซ็นทรัลเวิลด ์

100.0% 1,536.9 8.0 1,133.3 5.9 1,458.4 8.0 

   โรงแรมเซ็นทาราแกรนดม์ิราจบีชรีสอร์ท พัทยา  100.0% 1,115.5 5.8 1,116.0 5.8 1,150.9 6.3 

   โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบ์ีชรีสอร์ทภูเก็ต 100.0% 761.7 4.0 746.7 3.9 719.2 3.9 

   โรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต 99.3% 358.1 1.9 378.8 2.0 370.3 2.0 

   โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต (1) 99.0% 140.9 0.7 46.0 0.2 - - 

   โรงแรมเซ็นทาราแกรนดไ์อสแ์ลนดร์ีสอร์ทและสปา มัลดฟีท์ 74.0% 792.1 4.1 862.6 4.5 762.5 4.2 

   โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา  มัลดฟีท์ (2) 75.0% 885.3 4.6 816.9 4.3 452.3 2.5 

   อ่ืนๆ -- 29.3 0.0 16.3 0.0 17.6 0.1 

      รวมรายได้ธุรกิจโรงแรม  8,728.2 45.4 7,991.2 41.6 7,937.1 43.4 

อาหาร รายได้จากการขาย        

    มิสเตอร์ โดนัท 100.0% 1,884.3 9.8 1,904.9 9.9 1,852.7 10.1 

    เคเอฟซี 100.0% 5,548.7 28.9 5,352.6 27.9 4,723.5 25.8 

    อานตีแ้อนส ์ 100.0% 736.0 3.8 731.5 3.8 756.4 4.1 

    เป็บเปอร์ลนัช์ 100.0% 194.6 1.0 188.9 1.0 209.6 1.1 

    เบียร์ดปาปา 100.0% 0.0 0.0 12.4 0.1 47.5 0.3 

    ชาบูตง ราเมน 100.0% 240.4 1.3 238.7 1.2 233.1 1.3 

    โคลดส์โตน ครีมเมอรี่ 100.0% 101.2 0.5 89.8 0.5 70.5 0.4 

    ริว ชาบู ชาบู 100.0% 5.8 0.0 17.3 0.1 21.3 0.1 

    โยชิโนยะ 100.0% 196.3 1.0 196.9 1.0 174.8 1.0 

    โอโตยะ 100.0% 817.6 4.3 880.2 4.6 771.2 4.2 

    เดอะ เทอเรส 100.0% 126.8 0.7 97.8 0.5 70.1 0.4 

   เทนยะ 100.0% 57.6 0.3 49.1 0.3 4.8 0.0 

   คตัสยึะ 100.0% 42.6 0.2 11.8 0.1 - - 

    รายได้จากการขายอ่ืนๆ 100.0% 142.6 0.7 128.9 0.7 123.3 0.7 

      รวมรายได้ธุรกิจอาหารบริการดว่น  10,094.5 52.5 9,900.8 51.5 9,058.8 49.5 

รายได้อ่ืน (3)  393.4 2.0 390.9 2.0 461.1 2.5 

รวมรายได้ทัง้หมด (4)  19,216.1 100.0 18,282.9 100.0 17,457.0 100.0 
หมายเหตุ: 

(1) โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภเูก็ต เปลี่ยนจากกิจการร่วมค้ามาเป็นบริษัทย่อย ตัง้แต่วนัท ี ่7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
(2) โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มลัดีฟท ์เปิดให้บริการเต็มโครงการในเดือน มนีาคม 2556 
(3) รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าบริหารโรงแรม รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ รายได้จากเงินสนับสนนุทางการตลาด  เป็นต้น 

(4) รายได้ท ัง้หมด ไมร่วมรายได้จากการตัดจ าหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า (จากกองทนุอสังหาริมทรัพย์) ของโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ สมยุ ในปี 2558 จ านวน 100.3 
ล้านบาท (ในปี 2557 และ 2556: ปีละ 100.3 ล้านบาท) และในปี 2557 ไมร่วมก าไรจากการซือ้ธรุกิจและการปรับมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทนุ จ านวน 103.1 ล้านบาท 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
2.1 ธุรกิจโรงแรม 
2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 
 บริษัทและบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจโรงแรมซ่ึงปัจจุบนัมีจ านวนทัง้สิน้ 15 โรงแรม โดยให้บริการทางด้าน
ห้องพัก ภัตตาคารและบาร์ ห้องจัดเลีย้ง ห้องประชุม และบริการอ่ืนๆ เช่น บริการซักรีด ศูนย์บริหารร่างกาย สปา สระ
ว่ายน า้ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอ่ืนๆ ซ่ึงโรงแรมได้เปิดด าเนินการ  ณ 31 มีนาคม 2559 ได้แก่ 

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

นอกจากนี ้บริษัทได้รับจ้างให้เป็นผู้ ด า เนินกิจการและบริหารโรงแรม ภายใต้สัญญาบริหารโรงแรม (Hotel 
Management Agreement) อีกหลายแห่ง ทัง้ในประเทศและต่างประเทศได้แก่  

1. โรงแรมเซ็นทาราอันดาเทวี รีสอร์ท และสปา กระบี ่
2. โรงแรมเซ็นทรา โคโค่นัท บชี รีสอร์ท สมุย 
3. โรงแรมเซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท และ วิลลา ตราด 
4. โรงแรมเซ็นทารา แซนดีบ้ชีรีสอร์ท ดานัง เวียดนาม 
5. โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  
6. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โมดัส รีสอร์ท พัทยา 
7. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ พระต าหนัก พัทยา  
8. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เวสต์ แซนด์ รีสอร์ท และวิลลา ภูเก็ต 
9. โรงแรมเซ็นทรา แอชลี่ ป่าตอง 
10. โรงแรมเซ็นทารา เกาะช้างทรอปิคานา รีสอร์ท 
11. โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น 
12. โรงแรมเดอะบลูมารีน รีสอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ต 
13. โรงแรมเซ็นทารา พัทยา โฮเต็ล 
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14. โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตช่ัน กรุงเทพฯ 
15. โรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก 
16. โรงแรมเซ็นทราทวมรีสอร์ทเซมินยัค บาหลี 
17. โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี 
18. โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลียน กรุงเทพ 
19. โรงแรม คุ้มพญา รีสอร์ท และสปา เซ็นทารา บูติคคอลเลคช่ัน 
20. โรงแรมเซ็นทาราโนวา และสปา พัทยา 
21. โรงแรมวอเตอร์ฟร้อนท์ สวีท ภูเก็ต โดย เซ็นทารา 
22. โรงแรมเซ็นทารา ซีย์แซนด์ รีสอร์ทและสปา ศรีลังกา  
23. โรงแรมเซ็นทารา คิว รีสอร์ท ระยอง 
24. โรงแรมเซ็นทรัล อเวนิว พัทยา 
25. โรงแรมเซ็นทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน 

 
รายละเอียดโดยย่อของแต่ละโรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้าของมีดังนี  ้
1) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
ประเภท โรงแรมระดับ 5 ดาว 
ท่ีตัง้ 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 
   รวมทัง้สิน้ 565 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ท่ีน่ัง) 
 Don Giovanni/ Type of Cuisine: Italian 

Dynasty/ Type of Cuisine: Chinese   
Hagi/ Type of CuisineJapanese 
Le Danang/ Type of Cuisine: Vietnamese 
Suan Bua / Location: Pool Area / Type of Cuisine: Thai

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

private room. 
180 seats 
20 seats. 
100 seats. 
90 seats & private rooms. 
 

ห้องจัดเลีย้งและ 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 
Horvang 4 
Horvang 2 + 3 
Business Centre  A 
Business Centre  B 
บริการอ่ืนๆ 

30 
30 
30 
60 
100 
40 
40 
40 
40 
80 
80 
160 
60 
140 
70 
90 
40 
40 
40 
40 
90 
Available – I Shap fix for 6 seats 
Available – I Shap fix for 10 seats 
Spa Cenvaree 
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เปิดด าเนินการ ปี 2526 
 

2) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชีรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน 
ประเภท โรงแรมระดับ 5 ดาว 
ท่ีตัง้ เลขท่ี 1 ถนนด าเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  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 
   รวมทัง้สิน้ 249 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ท่ีน่ัง) 
 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 
ห้องจัดเลีย้งและ ช่ือห้อง ขนาดความจุ (คน) 
ห้องสัมมนา Board room 25 
 Hua Hin Hall I 40 
 Hua Hin Hall II 40 
 Colonial Hall I 120 
 Colonial Hall II 160 
บริการอ่ืน ๆ สปา และศูนย์ธุรกิจ 
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เปิดด าเนินการ ปี 2529 
3) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชีรีสอร์ท สมุย 
ประเภท โรงแรมระดับ 5 ดาว 
ท่ีตัง้ 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 
   รวมทัง้สิน้  203 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ท่ีน่ัง) 
 Dip & Sip / Pool Bar 20 
 Coast Restaurant 300 
 Islander / Lobby Bar 70 
 Palm Grove / International 135 
 Piccolo / Coffee, Tea, Baked Goods, Pastry & Snack 16 
 Surfers / Internet 8 
 The Deli / Snacks, sandwiches, connoisseur goods 25 
 Zico’s / Brazil 233 
ห้องจัดเลีย้งและ ช่ือห้อง ขนาดความจุ (คน) 
ห้องสัมมนา Chaweng Hall (I&II) 250 
 Chaweng I 120 
 Chaweng II 80 
 Lamai I 20 
 Lamai II 60 
บริการอ่ืน ๆ สปา และศูนย์ธุรกิจ  
เปิดด าเนินการ ปี 2539 

 
4) โรงแรม เซ็นทารา วิลล่า สมุย จ.สุราษฏร์ธานี 
ประเภท โรงแรมระดับ 4 ดาว 
ท่ีตัง้ เกาะสมุย 
ห้องพัก ประเภท จ านวนห้องพัก 
 Garden Villa 32 
 Deluxe Villa 20 
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 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 
   รวมทัง้สิน้ 102 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ท่ีน่ัง) 
 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 
ห้องจัดเลีย้งและ ช่ือห้อง ขนาดความจุ (คน) 
ห้องสัมมนา Meet at the Reef 80 
บริการอ่ืน ๆ สปา  
เปิดด าเนินการ ปี 2541 
5) โรงแรมเซ็นทาราวิลล่า ภูเก็ต 
ประเภท โรงแรมระดับ 4 ดาว 
ท่ีตัง้ หาดกะรน ภูเก็ต 
ห้องพัก ประเภท จ านวนห้องพัก 
 ห้องคู่ 72 
   รวมทัง้สิน้ 72 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ท่ีน่ัง) 
 The Cliff Restaurant 90 
 Bayview Restaurant 120 
บริการอ่ืน ๆ สปา  
เปิดด าเนินการ ปี 2542 
6) โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 
ประเภท โรงแรมระดับ 4 ดาว 
ท่ีตัง้ หาดใหญ่ สงขลา 
ห้องพัก ประเภท จ านวนห้องพัก 
 Superior 60 
 Deluxe 120 
 Deluxe Premium 47 
 Apartment Small 3 
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 Apartment Medium 2 
 Apartment Large 3 
 One-bedroom Apartment 3 
 Executive Suite 10 
   รวมทัง้สิน้ 248 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ท่ีน่ัง) 
 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 
ห้องจัดเลีย้งและ 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 
บริการอ่ืน ๆ สปา และศูนย์ธุรกิจ 
เปิดด าเนินการ ปี 2538 
7) โรงแรม เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท 
ประเภท โรงแรมระดับ 4 ดาว 
ท่ีตัง้ แม่สอด ตาก 
ห้องพัก ประเภท จ านวนห้องพัก 
 Superior Double 

Superior Twin 
28 
48 

 Deluxe Double 14 
 Deluxe Twin 24 
 Junior Suite   5 
 Executive Suite   1 
   รวมทัง้สิน้ 120 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ท่ีน่ัง) 
 River Moei Coffee Shop – International 120 
 Baan Chay Nam Restaurant - Thai 

The Hill - Lobby Bar 
Bamboo – Pool Bar 

  66 
  50 
  24 
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ห้องจัดเลีย้งและ ช่ือห้อง ขนาดความจุ (คน) 
ห้องสัมมนา Mae Sot Ballroom  300 
 Pha Charoen   20 
 Sob Moei   80 
 Thararak   20 
บริการอ่ืน ๆ สระว่ายน า้ ห้องออกก าลังกาย สนามเทนนิส 
เปิดด าเนินการ ปี 2529 
8) โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บชี รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า กระบี ่
ประเภท โรงแรมระดับ 5 ดาว 
ท่ีตัง้ อ่าวนาง จังหวัด กระบี ่
ห้องพัก ประเภท จ านวนห้องพัก 
 Deluxe Garden View 28 
 Deluxe Ocean Facing 35 
 Premium Deluxe Ocean Facing 67 
 Spa Deluxe Garden View 9 
 Spa Deluxe Ocean Facing 42 
 1 Bedroom Beachfront Villa 3 
 1 Bedroom Ocean Facing Villa with Pool 4 
 2 Bedrooms Beachfront Villa 3 
 2 Bedrooms Royal Pool Villa 1 
   รวมทัง้สิน้ 192 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ท่ีน่ัง) 
 Lotus Court / Thai and International 195 
 Suan Bua /  Seafood and Thai 144 
 Hagi / Japanese 32 
 On The Rocks / Beach bar & grill 45 
 Deep Blu Bar / Cocktails and light snacks 70 
 In Room Dining / Thai and international  
ห้องจัดเลีย้งและ ช่ือห้อง ขนาดความจุ (คน) 
ห้องสัมมนา Ao Nang Suite A+B 140 
 Ao Nang Suite A 87 
 Ao Nang Suite B 28 
   
บริการอ่ืน ๆ Spa Cenvaree  
เปิดด าเนินการ ปี 2549 
9) โรงแรม เซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต จ,ภูเก็ต 
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ประเภท โรงแรมระดับ 4 ดาว 
ท่ีตัง้ 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 
   รวมทัง้สิน้ 335 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ท่ีน่ัง) 
 Lotus Restaurant, Thai and International 204 
 Azure, Modern Italian 78 
 The Mix Bar, Snacks and Refreshment 20 
 Pool Bar: Tropix / Lagoon / Terrace, Snacks and 

Refreshment 
50 / 30 / 18 

 In room Dining, Thai and International 0 
 Beer Garden 45 
ห้องจัดเลีย้งและ 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 / 37 

 Tarutao II  (Type: Class room, U-shape, Cocktail, 
Banquet)  

25 / 20 / 40 / 30 

บริการอ่ืน ๆ Cenvaree Spa  
เปิดด าเนินการ ปี 2549  
10) โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต  
ประเภท โรงแรมระดับ 4 ดาว 
ท่ีตัง้ หาดกะตะ ภูเก็ต 
ห้องพัก ประเภท จ านวนห้องพัก 
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 Deluxe room / King 56 
 Deluxe room / Twin 18 
 Deluxe room / Family 37 
 One bedroom 43 
 Two bedroom 4 
 รวมทัง้สิน้ 158 
ภัตตาคาร และ ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ท่ีน่ัง) 
คอฟฟ่ีช็อพ Seasons Restaurant 96 
 Waves Pool Bar 48 
 Emerald Pool Bar 32 
ห้องจัดเลีย้งและ ช่ือห้อง  ขนาดความจุ (คน)  
ห้องสัมมนา Kata Meeting Room  
 - Classroom 30 seats 
 - U - Shape 20 seats 
 - Theatre 48 seats 
 - Cocktail 30 seats 
บริการด้านอ่ืน ๆ สปา และศูนย์ธุรกิจ  
เปิดด าเนินการ ปี 2549 
 11) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  
ประเภท โรงแรมระดับ 5 ดาว 
ท่ีตัง้ กรุงเทพมหานคร 
ห้องพัก ประเภท จ านวนห้องพัก 
 Superior World 75 
 Deluxe World 255 
 Premium World 30 
 World Club Executive 26 
 World Club Deluxe 71 
 World Club Premium 14 
 Executive Suite 31 
 World Executive Suite 6 
 Royal suite 4 
   รวมทัง้สิน้ 512 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ท่ีน่ัง) 
 Red Sky/ Chic urban bistro dining, wine bar and 

Martini bar 
160 

 Red Sky bar/ 360°Al Fresco Bar 130 
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 UNOMAS/ Mediterranean food 130 
 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 63 
 Poolside bar/ Light meals and refreshments 50 
 In-room dining/ Thai and International - 
ห้องจัดเลีย้งและ 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 
 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 
 Lotus Suites 15 20 
 M1 & M2 at M23 100 
 M1 40 
 M2 40 
 M3 40 
 M4 120 
 My Foyer 40 
 My Kitchen 60 
 My terrace 60 
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 My Lawn 120 
บริการอ่ืน ๆ Spa Cenvaree, Fitness centre and Business Centre  
เปิดด าเนินการ ส่วนของคอนเวนช่ัน ปี 2550 

ส่วนของโรงแรม 2551 
12) โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บชี รีสอร์ท พัทยา 
ประเภท โรงแรมระดับ 5 ดาว 
ท่ีตัง้ 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  
   รวมทัง้สิน้ 555 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ท่ีน่ัง) 
 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 
 Oceans Beach Club / Coastal and cocktails 280 
 In-room dining / Thai and international   - 
 Oasis / International buffets and themed dinners 330 
ห้องจัดเลีย้งและ 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, 
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 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, 
บริการอ่ืน 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) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชีรีสอร์ท ภูเก็ต 
ประเภท โรงแรมระดับ 5 ดาว 
ท่ีตัง้ ภูเก็ต 
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 
   รวมทัง้สิน้ 262 
ภัตตาคาร และ ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ท่ีน่ัง) 
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คอฟฟ่ีช็อพ   
 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 
ห้องจัดเลีย้งและ 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 

บริการด้านอ่ืน ๆ   
เปิดด าเนินการ Soft opening วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2553, Grand opening 

เดือนกุมภาพันธ์ 2554 
 

14) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รีสอร์ท และ สปา มัลดีฟส์ 
ประเภท โรงแรมระดับ 5 ดาว 
ท่ีตัง้ 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 Ocean Water Villa 14 
 Luxury Sunset Ocean Pool Villa 20 
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 Luxury Beachfront Pool Villa - One Bedroom 4 
 Luxury Beachfront Pool Villa - Two Bedroom 4 
 Deluxe Family Water Villa 10 
   รวมทัง้สิน้ 112 
ภัตตาคาร และ ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ท่ีน่ัง) 
คอฟฟ่ีช็อพ 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 
บริการด้านอ่ืน ๆ สปา และศูนย์ธุรกิจ  
เปิดด าเนินการ พฤศจิกายน 2552  
15) โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟูชิ รีสอร์ทแอนด์สปา มัลดีฟส์ 
ประเภท โรงแรมระดับ 4 ดาว 
ท่ีตัง้ มัลดีฟส์ 
ห้องพัก ประเภท จ านวนห้องพัก 
 Ocean front Beach Villa (King) 18 
 Ocean front Beach Villa (Twin) 2 
 Deluxe Ocean front Beach Villa (King) 10 
 Deluxe Water Villa (King) 61 
 Deluxe Water Villa (Twin) 9 
 Premium Sunset Spa Water Villa (King) 8 
 Premium Sunset Spa Water Villa (Twin) 6 
 Deluxe Sunset Water Villa (Twin) 3 
 Deluxe Sunset Water Villa (King) 23 
 รวมทัง้สิน้ 140 
ห้องอาหาร ช่ือร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ท่ีน่ัง) 
 Ocean  Restaurant 

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

130 
44 
36 
26 
78 
10 
20 

ห้องจัดเลีย้งและ ช่ือห้อง ขนาดความจุ (คน) 
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ห้องสัมมนา N/A N/A 
บริการอ่ืน ๆ สปา  
เปิดด าเนินการ 24 มีนาคม 2556 
 
2.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม 
นโยบายการลงทุนและบริหารธุรกิจ 
โครงสร้างการด าเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทของบริษัท ในปัจจุบนัแบง่เป็น 2 ประเภท ดังนี ้
1. การลงทุนและบริหารด้วยตนเองภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เซ็นทารา” การด าเนินธรุกิจประเภทนี ้ส าหรับโรงแรม

ท่ีบริษัท ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองหมายการค้าสากลเพื่อดึงดูดลูกค้า เน่ืองจากการท่ีเคร่ืองหมายการค้า  
“เซ็นทารา” เป็นท่ีเช่ือถือของตลาดในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี รวมทัง้การด าเนินธรุกิจประเภทนีท้ าให้
บริษัทสามารถได้รับผลตอบแทนท่ีสูงกว่า 

2. การรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เซ็นทารา” การด าเนินธุรกิจประเภทนีเ้ป็นการสร้างรายได้
ให้กับบริษัทโดยอาศัยช่ือเสียง ประสบการณ์ และความช านาญในการบริหารโรงแรมโดยไม่ต้องแบกภาระต้นทุน
การพัฒนาโรงแรม รวมทัง้เป็นการสร้างเคร่ืองหมายการค้าให้กับบริษัทให้เป็นท่ีรู้จักเพิ่มมากขึน้ด้วย  

 
การตลาด 
ปี 2558 เป็นปีท่ีรายได้ของเซ็นทาราโฮเทล แอนด์ รีสอร์ทเติบโตในอัตราท่ีน่าพอใจ แม้ว่าจ านวนนักท่องเท่ียวจากบาง
ประเทศท่ีมีความส าคัญในเชิงกลยุทธ์จะลดลงและมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึน้ในกรุงเทพมหานคร แต่โดยรวมแล้ว
พบว่าจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเข้ามายงัประเทศไทยเพิม่ขึน้ร้อยละ 20 เม่ือเทียบกับปี 2557 ท่ีผ่านมา และแม้ว่า
นักท่องเท่ียวจากรัสเซียซ่ึงถือเป็นตลาดท่ีแข็งแกร่งของเซ็นทารามาโดยตลอดจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญ น่ันคือลดลง
ถึงร้อยละ 45 เช่นเดียวกับนักท่องเท่ียวจากออสเตรเลียและสวีเดนซ่ึงมีจ านวนลดลงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า แต่เน่ืองจากกลยุทธ์การขายและการตลาดของบริษัทท่ีไม่ได้มุ่งเน้นไปยังตลาดใดตลาดหน่ึงโดยเฉพาะ จึง
ท าให้การลดลงของจ านวนนักท่องเท่ียวบางกลุ่มไม่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจแต่อย่างใด  
 
ยิ่งไปกว่านัน้ ตัวเลขรายได้รวมของบริษัทในปีนีก้ลับมีมูลค่าเพิ่มขึน้เป็น 9,000 ล้านบาทหรือสูงกว่ารายได้รวมของปี 
2557 ถึงร้อยละ 9 ซ่ึงมูลค่าท่ีสูงขึน้นีเ้กิดจากอัตราการเข้าพกัท่ีสูงขึน้ร้อยละ 5.7 ท าให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยทัง้ปีของ
บริษัทสูงถึงร้อยละ 81 ส่วนอัตราเฉลี่ยค่าห้องพกัยงัคงท่ีไม่เปลี่ยนแปลงแม้วา่ธุรกิจท่องเท่ียวในกรุงเทพฯและมัลดีฟส์
จะเติบโตขึน้อย่างมาก ขณะท่ีอัตราเฉลี่ยของรายได้ต่อจ านวนห้องพักท่ีมีไว้จ าหน่ายของบริษัทเติบโตขึน้ร้อยละ 6.6 
หรืออยู่ท่ี 3,872 บาท 
 
ทัง้นี ้การเติบโตดังกล่าวสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการท่ีโรงแรมในกรุงเทพฯ สามารถท ารายได้เพิ่มขึน้กวา่ร้อยละ 28 คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของรายได้ทัง้หมดของบริษัท โดยตลาด MICE ซ่ึงบริษัทให้ความส าคัญมาโดยตลอดเป็นธุรกิจ
ท่ีท ารายได้หลักให้กับเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ขณะท่ีโรงแรมในภูเก็ตและสมุย
ต่างก็มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 7 กระบี่เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 หัวหินเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ส่วนท่ีอ่ืนๆ ยังคงไม่
เปลี่ยนแปลง เว้นแต่โรงแรมในมัลดีฟส์ท่ีผลประกอบการลดลงร้อยละ 3 อย่างไรก็ตาม มัลดีฟส์ยังคงสร้างรายได้เป็น
อันดับสองรองจากกรุงเทพฯ และคิดเป็นสัดส่วนถึงเกือบหน่ึงในห้าของรายได้รวมของกลุ่มคือร้อยละ 19 ลดลงจาก
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ร้อยละ 21 ของปีก่อนหน้าซ่ึงก็ยังนับได้ว่าเป็นผลประกอบการท่ีดี เม่ือพิจารณาจากการท่ีโรงแรมอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงซ่อมแซมตลอดทัง้ปี 
 
ผลประกอบการรวมทัง้ปีท่ีแข็งแกร่งนีไ้ม่ได้เกิดจากตัวเลขนักท่องเท่ียวในภูมิภาคท่ีเพิ่มสูงขึน้เท่านัน้ แต่ยังเป็นผลจาก
กลยุทธ์ในการพัฒนาโครงสร้างองค์กรอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ม่ันใจว่าฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาดและการบริหารจัดการ
ระบบต่างๆ ของบริษัทจะได้รับการตระเตรียมให้พร้อมส าหรับความต้องการของธุรกิจระหว่างประเทศท่ีก าลังขยายตัว
และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยในปีท่ีผ่านมาได้มีการแยกหน่วยงานด้านการขายและการตลาดออกจากกัน
เพื่อให้แต่ละฝ่ายมุ่งเน้นการท างานตามความเช่ียวชาญเฉพาะด้านโดยท่ียังคงไว้ซ่ึงการท างานแบบสอดประสาน 
นอกจากนีย้ังได้มีการก าหนดบทบาทของ Regional Operations Director ขึน้เพื่อรับผิดชอบเฉพาะจุดหมาย
ปลายทางหรือเฉพาะแบรนด์รวมถึงผลักดันให้เกิดประสทิธิภาพและดูแลในจุดท่ีมีความส าคัญเชิงกลยุทธส์ าหรับธุรกิจ
และบริการของบริษัท และท้ายท่ีสุดคือตระหนักถึงความส าคัญของตลาดหลักๆ ด้วยการเปิดส า นักงานขายส่วน
ภูมิภาคขึน้ในสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และแถบสแกนดิเนเวีย (ตัง้อยู่ ณ กรุงสตอกโฮล์ม) เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละตลาด 
 
นอกจากนี ้การเติบโตอย่างมากของธุรกรรมออนไลน์ (การส ารองการเดินทางท่ัวโลกท าผ่านระบบออนไลน์ถึงร้อยละ 
57 ) โดยเฉพาะท่ีผ่านโทรศัพท์มือถือซ่ึงร้อยละ 42 ของนักเดินทางท่ัวโลกได้กลายเป็น “Connected Travellers” คือ
ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนในการวางแผนหรือส ารองการเดินทาง ดังนัน้ทุกแผนงานของเราจึงต้องค านึงถึงกล
ยุทธ์ทางดิจิตอลเป็นอันดับแรกเสมอ ดังนัน้ในปีท่ีผ่านมาเราได้ปรับปรุงและเพิม่ขีดความสามารถให้กับเว็บไซต์เซ็นทา
ราด้วยการน า Search Engine Optimization (SEO) เข้ามาใช้ มีการเพิ่ม live chat เข้าไปในระบบส ารองห้องพัก เพิ่ม
ระบบก าหนดราคาตามภูมิภาค ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะกับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือผ่านการออกแบบท่ี
ตอบสนองต่อการใช้งานของลูกค้าอย่างแท้จริง รวมถึงพัฒนาเนือ้หาออนไลน์ให้มีความน่าสนใจมากขึน้ด้วยการเพิ่ม
จ านวนคลิปวิดีโอ ซ่ึงสิ่งเหล่านีช่้วยให้ยอดธุรกรรมออนไลน์เพิ่มขึน้ถึงกว่า ร้อยละ 27 ของรายได้รวม และบริษัทมี
รายได้จากธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเพิ่มขึน้จากปี 2557 ถึงร้อยละ 366 
 
ความภักดีในแบรนด์ของลูกค้ายงัคงเป็นสิง่ท่ีเซ็นทาราให้ความส าคัญเป็นล าดับต้นๆ จะเห็นได้จากการท่ีฐานสมาชิก
ของบตัรเซ็นทารา – เดอะวันการ์ดเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงฐานสมาชิกนีจ้ะถูกน ามาใช้ในการวางกลยุทธ์การบริหาร
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า (CRM) และจากการท่ีบริษัทผนวกระบบสมัครสมาชิกบตัรเข้ากับการสมัคร
สมาชิกบตัรเดอะวันการ์ดของกลุม่เซ็นทรัล ท าให้เรามีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึน้ถึงกวา่ร้อยละ 453 หรือเพิ่มเป็น 645,000 
ราย ยิ่งไปกว่านัน้ การมีส่วนร่วมของลูกค้าก็มีมากขึน้จากการน าเสนอระบบแลกของรางวัลใหม่ๆ เช่น เพิ่มทางเลือก
ให้สมาชิกบตัรสามารถใช้ส่วนหน่ึงของคะแนนสะสมร่วมกับเงินสดได้หรือการเสนอสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของราคา
ลดพิเศษเฉพาะสมาชิก ท าให้รายได้ท่ีเกิดจากสมาชิกบตัรเซ็นทารา – เดอะวันการ์ดมีสัดส่วนเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 22 
ของรายได้ทัง้หมดเม่ือเทียบกับร้อยละ 17 ในปีท่ีผ่านมา 
  
นับได้ว่าปี 2558 เป็นปีท่ีบริษัทประสบความส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ เราได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อความส า เ ร็จ
ยิ่งขึน้ไปในอนาคต มีการจัดการในหลายจุดท่ีส าคัญ เช่น ดิจิตอล และ CRM ซ่ึงจะเป็นตัวก าหนดการเติบโตของธุรกิจ 
รวมถึงให้ความส าคญัมากขึน้กับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการและเทคโนโลยีทางธุรกิจ ซ่ึงทัง้หมดนีเ้ป็นการ



   สว่นที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้
 

สว่นที่ 3.1 (2) หน้าที่ 18 

วางรากฐานให้เซ็นทาราโฮเทล แอนด์ รีสอร์ทอยู่ในสถานะท่ีแข็งแกร่งและพร้อมส าหรับการแข่งขันในปี 2559 และปี
ต่อๆ ไป 
 
บริษัทด าเนินกลยุทธ์การตลาดส าหรับแต่ละโรงแรมดังต่อไปนี  ้
1)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
จ านวนห้องพัก 565  ห้อง  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขัน 

เน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการคุณภาพของการบริการสูง และมีการใช้จ่ายสูง 
เช่น ลูกค้าหน่วยงานเอกชน ลูกค้าจัดประชุม การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล 
การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) นักท่องเท่ียงท่ีจองผ่าน
ช่องทางอินเทอร์เนต และการบริการด้านงานจัดเลีย้ง โดยมีกลยุทธ์ ท่ีให้
ความส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า มุ่งเน้นท่ีจะรักษาฐานลูกค้าเดิมและ
กลุ่มลูกค้าใหม่ท่ีไม่อ่อนไหวในเร่ืองราคา และการด ารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกับการบริการท่ีเป็นเลิศภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา  
เพื่อส่งเสริมการท าธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
โรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแข่งขัน สูง (High) 
ตัวอย่างคู่แข่ง Landmark Bangkok, Pullman King Power, Swissotel Le Concorde, 

Sukosol, Royal Orchid Sheraton  
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ 19 %  :  81% 
 
2)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชีรีสอร์ทและวิลล่า หัวหิน  
จ านวนห้องพัก 249  ห้อง  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขัน 

เน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการคุณภาพของการบริการสูง  โดยมีกลยุทธ์ ท่ีให้
ความส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า  มุ่งเน้นท่ีจะรักษาฐานลกูค้าเดิมและ
กลุ่มลูกค้าใหม่ท่ีไม่อ่อนไหวในเร่ืองราคา  และการด ารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกับการบริการท่ีเป็นเลิศภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา  
เพื่อส่งเสริมการท าธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
โรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

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 11%  :  89% 
 
3)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บชี รีสอร์ท สมุย จ.สุราษฏร์ธานี 
จ านวนห้องพัก 203 ห้อง  
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขัน 

เน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการคุณภาพของการบริการสูง  โดยมีกลยุทธ์ ท่ีให้
ความส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า  มุ่งเน้นท่ีจะรักษาฐานลกูค้าเดิมและ
กลุ่มลูกค้าใหม่ท่ีไม่อ่อนไหวในเร่ืองราคา  และการด ารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกับการบริการท่ีเป็นเลิศภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา  
เพื่อส่งเสริมการท าธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
โรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแข่งขัน สูง 
ตัวอย่างคู่แข่ง Amari Palm Reef, Chaweng Regent, Imperial Boat House,Anantara 

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

- ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มนักท่องเท่ียวต่างประเทศ โดยเฉพาะยุโรป 
รัสเซีย และเอเชีย และนักท่องเท่ียวกลุ่ม Honeymooner และนักด าน า้ 

 - รักษาระดับราคาให้อยู่ในระดับโรงแรม 4 ดาวเพื่อกลุ่มลูกค้าท่ีมีก าลัง
ซือ้น้อยกว่าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชีรีสอร์ท สมุย  

 - เน้นคุณภาพของโรงแรมและการให้บริการ โดยมีจุดเด่นทางด้านความ
เป็นส่วนตัวของหาดและห้องพักแบบวิลล่า เน้นการการบริการในความ
เป็นไทยสูง 

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
แข่งขัน 

นักท่องเท่ียวต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปและเอเชีย  ได้แก่  Australia, UK, 
Scandinavia, Russia, China  

สภาพการแข่งขัน สูงมาก โดยเฉพาะช่วง low season 
ตัวอย่างคู่แข่ง Marina Phuket Resort, The Front Village, The Beyond Resort Phuket 
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ 3%  :  97% 
6)โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 
จ านวนห้องพัก 248 ห้อง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขัน 

เป้าหมายอยู่ท่ีลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้านท่ีเดินทางมาพักผ่อน รวมทัง้ท่ี
เดินทางมาเพื่อเหตุผลทางด้านธุรกิจในภูมิภาค พร้อมๆไปกับอีกหน่ึง
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กลุ่มเป้าหมายน่ันคือลูกค้าในประเทศ รวมถึง ลูกค้าท่องเท่ียว ท่ัวไป ลูกค้า
ประชุมสัมมนา และลูกค้าราชการ และนักธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมาปฏิบตัิหน้าท่ี และ
ประกอบกิจการและในภูมิภาค และในประเทศเพื่อนบ้าน โดยทางโรงแรม 
มุ่งเน้นกลยุทธ์การแข่งขันแบบยั่งยืน โดยการลงทุน ปรับเปลี่ยน พัฒนา 
นโยบาย สินค้า และการบริการให้เอือ้ต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชน ต่อลูกค้าทุกกลุ่ม และเอือ้ต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ พร้อมๆไปกับ การ
สร้างภาพลักษณ์อันดีงาม อันเป็นท่ีเชิดหน้าชูตาให้ปรากฏแก่ประเทศเพื่อน
บ้าน และลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 

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

Diamond, Buri Sripu 
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ 33%  :  67% 
 
7)โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ 
จ านวนห้องพัก 120  ห้อง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขัน 

เน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการสถานท่ีในการจัดงานประชุม สัมมนา โดยมุ่งเน้น
ลูกค้ากลุ่มข้าราชการ องกรณ์ท้องถ่ินและละแวกใกล้เคียง รวมถึงบริษัทห้าง
ร้านในพืน้ท่ีภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา อีกทัง้ยังให้บริการแก่นักท่องเท่ียว
ท่ีต้องการความสงบและหลีกหนีความวุ่นวายจากการท างานและการ
ท่องเท่ียวในสถานท่ีอ่ืนๆ 

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

ตลาดหลักจะเน้นท่ีตลาดการประชุมนานาชาติ การจัดนิทรรศการนานาชาติ 
ตลอดจนถึงงานเลีย้งขนาดล็กและกลาง การจัดประชุมของภาคธุรกิจต่างๆ 
แต่งงานบริเวณชายหาด ส่วนนักท่องเท่ียวเป็นการผสมผสานระหว่างยุโรป, 
และเอเซีย ขึน้กับฤดูกาลเป็นหลัก จุดเด่นคือท าเลท่ีตัง้ใจติดทะเล เป็นส่วนตัว 
ใกล้แหล่งช๊อปปิง้ ของหาดอ่าวนาง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

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

beach, Tha Tubkaak Krabi and Sofitel Phokeethra Resort & Spa 
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ 7%  :  93% 
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9) โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต   
จ านวนห้องพัก 335  ห้อง   
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขัน 

เน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการคุณภาพของการบริการสูง  โดยมีกลยุทธ์ ท่ีให้
ความส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า  มุ่งเน้นท่ีจะรักษาฐานลกูค้าเดิมและ
กลุ่มลูกค้าใหม่ท่ีไม่อ่อนไหวในเร่ืองราคา  และการด ารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกับการบริการท่ีเป็นเลิศภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา  
เพื่อส่งเสริมการท าธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
โรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

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

Resort 
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ :  1%  :  99% 
 
10)โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต 
จ านวนห้องพัก 158 ห้อง  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขัน 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: จีน ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ แสกนดิเนเวีย 
และรัสเซีย  
      กลยุทธ์การแข่งขัน: จัดแพ็คเก็จโดยเน้นท่ีความคุ้มค่า  เช่น ท่ีพักพร้อม
อาหารเช้าและฟรีอาหารเย็น 1 ครัง้ต่อการเข้าพัก  ฝึกอบรมพนักงานโรงแรม
เพื่อท่ีจะให้บริการท่ีดีและสร้างความทรงจ าท่ีดีต่อแขก รักษา คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อความพร้อนในการขาย นโยบายรักษ์โลกเพื่อเป็นกลยุทธ์
ส าหรับการแข่งขัน และออกโปรโมช่ันเพื่อให้ agent และ OTA ได้มีการจอง
ห้องล่วงหน้า 

สภาพการแข่งขัน สูง 
ตัวอย่างคู่แข่ง Alpina Phuket Nalina, Easin Yama Phuket, Kata Beach Resort , 

Phuket Orchid 
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ 16%  :  84% 
 
11)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  
จ านวนห้องพัก 512  ห้อง   
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขัน 

กลุ่มลูกค้านักธุรกิจท่ีมุ่งเน้นการจัดประชุม และนิทรรศการนานาชาติ  ตลอด
จนถึงงานเลีย้งขนาดใหญ่ และการประชุมภาคธุรกิจและราชการ พร้อมทัง้
กลุ่มนักท่องเท่ียวระดับสูงท่ีต้องการความสะดวกสบายของโรงแรมใจกลาง
เมืองเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก การเป็นโรงแรมใจกลางเมืองท่ีบริหารจัดการ
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ห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ ท่ีมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน อีกทัง้อยู่
ในแหล่ง shopping ของกรุงเทพท่ีสะดวกในการเดินทางเป็นจุดเด่นหลักของ
ทางโรงแรม  พร้อมกันนีก้ารให้ความส าคัญต่อการให้บริการท่ีเป็นเลิศและ
สม ่าเสมอภายใต้มาตรฐานของเซ็นทาราเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการรักษาฐาน
ลูกค้าเดิม ท่ีจะส่งเสริมการท าธรุกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มโรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแข่งขัน สูง 
ตัวอย่างคู่แข่ง Dusit Thani Hotel, Royal Orchid Sherator Hotel & Towers,  Le 

Meridien Royal Plaza Athenee Bangkok, Renaissance Bangkok 
Ratchaprasong, Millennium Grand Sukhumvit Bangkok 

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

เน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการคุณภาพของการบริการสูง  โดยมีกลยุทธ์ ท่ีให้
ความส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า  มุ่งเน้นท่ีจะรักษาฐานลกูค้าเดิมและ
กลุ่มลูกค้าใหม่ท่ีไม่อ่อนไหวในเร่ืองราคา  และการด ารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกับการบริการท่ีเป็นเลิศภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา  
เพื่อส่งเสริมการท าธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
โรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแข่งขัน สูง 
ตัวอย่างคู่แข่ง Marriott,  Dusit,  Hard Rock,  Amari, 
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ 29%  :  71% 
 
13)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บชี รีสอร์ท ภูเก็ต 
จ านวนห้องพัก 262 ห้อง  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกลยุทธ์การ
แข่งขัน 

กลุ่มนักท่องเท่ียวจากออสเตรเลียและจีน 

สภาพการแข่งขัน สูง โดยเฉพาะตลาดนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศ เพราะคู่แข่งเป็นโรงแรมท่ีมี
สถานท่ีตัง้ติดหาดเหมือนกัน จึงท าให้ลูกค้าเกิดข้อเปรียบเทียบได้ง่าย  

ตัวอย่างคู่แข่ง Dusit Laguna, Grand Mercure Patong, Avista Patong, Outrigger 
Laguna Phuket 

สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ :    3%  :  97% 
 
14)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ 
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จ านวนห้องพัก 112  ห้อง  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขัน 

เน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการคุณภาพของการบริการสูง  โดยมีกลยุทธ์ ท่ีให้
ความส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า  มุ่งเน้นท่ีจะรักษาฐานลกูค้าเดิมและ
กลุ่มลูกค้าใหม่ท่ีไม่อ่อนไหวในเร่ืองราคา  และการด ารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกับการบริการท่ีเป็นเลิศภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา  
เพื่อส่งเสริมการท าธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
โรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

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 

เน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการคุณภาพของการบริการสูง  โดยมีกลยุทธ์ ท่ีให้
ความส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า  มุ่งเน้นท่ีจะรักษาฐานลกูค้าเดิมและ
กลุ่มลูกค้าใหม่ท่ีไม่อ่อนไหวในเร่ืองราคา  และการด ารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกับการบริการท่ีเป็นเลิศภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา  
เพื่อส่งเสริมการท าธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
โรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแข่งขัน สูง 
ตัวอย่างคู่แข่ง Sheraton Full Moon, Vellasaru, Kurumba 
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ 0%  :  100 % 
 
บริษัท มีจุดเด่นในการด าเนินธุรกิจคือ ความมีช่ือเสียงของกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทภายใต้การด าเนินงานของบริษัท  
ท าเลท่ีตัง้ของโรงแรมซ่ึงตัง้อยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทยตามแหล่งท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีส าคัญผู้ บริหารท่ีมี 
ประสิทธิภาพ ความมุ่งม่ันในการบริการของพนักงาน มาตรฐานของการบริการท่ีดีและเน้นความเป็นไทย ส่งผลให้
รายได้ในส่วนของโรงแรมมีการเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยค านึงถึงจุดเด่นดังกล่าว บริษัท มีแผนการด า เนินงานใน
อนาคต ดังต่อไปนี ้

1. ขยายจ านวนของโรงแรมไปในท าเลท่องเท่ียวหลักๆ ในประเทศไทย และขยายสู่ประเทศใกล้เคียง  
2. ขยายธุรกิจโดยการร่วมลงทุนกับบริษัทชัน้น าในต่างประเทศ เพื่อลงทุนในโรงแรมทัง้ในประเทศและ

ประเทศใกล้เคียง 
3. เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการส าหรับตลาดการท่องเท่ียวสันทนาการท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว  
4. พัฒนาโรงแรมเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดการประชุมจากทัง้ในและต่างประเทศ ซ่ึงเน้นทางด้าน

ท าเล มาตรฐานการบริการ ความจุของห้องประชุมสัมมนา และความเช่ียวชาญในการบริการ  
5.  พัฒนาช่องทางการจ าหน่ายโดยการร่วมธุรกิจกับบริษัทน าเท่ียวชัน้น าในต่างประเทศอย่างต่อเ น่ือง

ตลอดถึงการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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6. พัฒนาการบริการให้มีมาตรฐานตามแบบสากลและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่
ละโรงแรม 

นโยบายราคา 
การก าหนดราคาห้องพักขึน้อยู่กับปัจจัยท่ีส าคัญหลายประการ ได้แก่ ฤดูกาล ราคาตลาดของคู่แข่ง โปรแกรมส่งเสริม
การขาย ประเภทของลูกค้า สภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์การเมือง และต้นทุนการด าเนินงานของโรงแรม ซ่ึงโดยท่ัว ไป 
ปัจจัยหลักคือฤดูกาล โดยบริษัทจะก าหนดราคาท่ีสูงกว่าในฤดูกาลท่ีมีการท่องเท่ียวสูง ส่วนในฤดูกาลท่ีมีการ
ท่องเท่ียวต ่า เช่น ฤดูฝน บริษัทใช้กลยุทธ์ทางด้านราคากับตลาดท่ียงัมีการเดินทาง เช่น ตลาดเอเซีย ตลาดตะวันออก
กลาง ตลาดในประเทศ ตลาดการประชุมของภาครัฐ และบริษัทต่าง ๆ  รวมถึงการรวมโครงการส่งเสริมการขายนอก
ฤดูกาลกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย บริษัทเครดิตการ์ด สายการบนิ และผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เพื่อเสนอ
โปรแกรมพิเศษของโรงแรมมากขึน้ ทัง้นี ้บริษัทใช้นโยบายเดียวกันในการก าหนดราคาห้องพักในโรงแรมทุกแห่งของ
บริษัท 
บริษัทให้ความส าคัญในการก าหนดราคาห้องพักโดยบ ารุงรักษาสภาพของห้องพักในโรงแรมของบริษัทให้มีความ
ทันสมัยและใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับระดับราคาในปัจจุบนั นอกจากนีแ้ล้ว บริษัทยังมีนโยบายท่ีจะเพิ่มระดับ
ราคาให้สูงขึน้ในโรงแรมท่ีมีศักยภาพและอยู่ในแผนการด าเนินงานท่ีแน่นอนในอนาคต โดยก าหนดแผนงานการ
ปรับปรุงลักษณะของห้องพักและคุณภาพของวัสดุท่ีใช้ตกแต่ง รวมถึงการยกระดับการบริการให้สูงขึน้เพื่อให้
สอดคล้องกับการปรับเพิ่มระดับราคา โดยรายละเอียดเก่ียวกับราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (Average Room Rate) และ 
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Average Occupancy Rate) ของโรงแรม ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 เป็นดังต่อไปนี ้
 

 ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (บาท) อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (ร้อยละ) 
กรุงเทพ 3,411 85.0 
ต่างจังหวัด 5,056 88.0 
มัลดีฟส์ 24,587 85.3 
ค่าเฉลี่ย 5,870 87.0 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
ช่องทางการจ าหน่ายหลักของบริษัท มีดังต่อไปนี ้

1. การจ าหน่ายให้แก่ลูกค้า โดยพนักงานขายของบริษัท และผ่านบริษัทเอเย่นต์ทัว ร์  ซ่ึงเป็นการเสนอ
สินค้าท่ีเหมาะสมให้แก่ลูกค้ากลุ่มนักท่องเท่ียวจากประเทศต่างๆ มีการเข้าร่วมนิทรรศการการท่องเท่ียว
ท่ัวโลกอย่างต่อเน่ืองโดยตลอด เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางจัดจ าหน่าย ในปัจจุบนั บริษัท มีความสัมพันธ์
ระยะยาวกับบริษัทเอเย่นต์ท่องเท่ียวในตลาดเป้าหมายหลายแห่ง เช่น TUI, LTU, Thomas Cook, My 
Travel, Qantas, และ Thai Royal Orchid  

2. การจ าหน่าย โดยพนักงานขายของบริษัทโดยตรงยังบริษัทและสมาคมต่างๆ ส าหรับลูกค้ากลุ่มธรุกิจ 
การจัดประชุมสัมนา และการจัดเลีย้งต่างๆ 

3. การจ าหน่ายผ่านระบบส ารองห้องพักผ่านทางอินเทอร์เนต ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีประสบความส าเร็จอย่าง
สูง เน่ืองจากได้ราคาห้องท่ีสูงกวา่ช่องทางการจ าหน่ายอ่ืน และมีอัตราการจองห้องพักผ่านช่องทางนีท่ี้
เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 

4. การจ าหน่ายให้กับลูกค้าท่ัวไปผ่านนิทรรศการท่องเท่ียวและสื่อต่าง ๆ  เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา  
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5. ส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตร เช่น สายการบนิ บตัรเครดิต นิตยสาร ธนาคาร และ อ่ืนๆ โดยให้
ส่วนลดพิเศษกับสมาชิกในหน่วยงานและองค์กรนัน้ๆ 

 
2.2 ธุรกิจอาหารเครือข่าย 
2.2.1 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด (Central Restaurants Group “CRG”) ผู้ บุกเบกิธุร กิจอาหารบริการด่วน 
(Quick Service Restaurant: QSR) และเป็นหน่ึงในผู้น าธุรกิจอาหารครือข่าย  ของประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ (Vision) 
ว่า “เราจะเป็นผู้น าในธุรกิจอาหารเครือข่าย ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ด้วยคุณภาพอาหาร และมาตรฐาน
การบริการท่ีดีเลิศ สร้างการเจริญเติบโตท่ียั่งยืน และน าความพึงพอใจมาสู่ผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจทุกคน  “ 
ปัจจุบนั CRG ในฐานะท่ีเป็นผู้ รับสิทธิ (Franchisee) และเจ้าของลิขสิทธิ์ (Company Owned) ท่ีมีความช านาญ และ
มีความสามารถในการบริหารและจัดการธุรกิจอาหารเครือข่ายท่ีได้รับการยอมรับจากเจ้าของแฟรนไชส์ (Franchisor)     
โดยมีแบรนด์ธุรกิจอาหารท่ีหลากหลาย (Multi-Brand) ครอบคลุมอาหารหลายรูปแบบเกือบทุกประเภทในธุรกิจนี ้ซ่ึง
ในอดีตท่ีผ่านมา CRG ได้รับสิทธิในการต่ออายุสัญญารับสทิธิของแต่ละแบรนด์อย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงการบริหารและการ
จัดการแบรนด์ธุรกิจอาหารเครือข่ายภายใต้ CRG มีรายละเอียดดังนี ้
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แบรนด์ ประเภท (Segment) สิทธิ จ านวนสาขา 
มิสเตอร์ โดนัท ขนมโดนัท Exclusive* 319 
เคเอฟซี ไก่ทอด Non-exclusive** 207 
อานตี ้แอนส์ ขนมซอฟท์เพรทเซล Exclusive* 129 
เปปเปอร์ ลันช์ สเต๊กสไตล์ญ่ีปุ่ น Exclusive* 17 
ชาบูตง ราเมน Franchise Agreement 17 
โคล สโตน ครีมเมอร่ี ไ อ ศ ก รี ม มิ ก ซ์ -อิ น

ซูเปอร์พรีเมียม 
Exclusive* 17 

เดอะ เทอเรส อาหารไทย Company Owned*** 15 
และรับจ้างบริหารร้านอาหาร  
“เดอะ เทอเรส” ให้กับ  
บริษัท ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จ ากัด 

โยชิโนยะ 
 
โอโตยะ 
 
เทนยะ 
 
คัตสึยะ 

ข้าวหน้าเนือ้ และข้าว
หน้าต่างๆ 
อาหารญ่ีปุ่ น  
สไตล์โฮมเมด 
ข้าวหน้าเทมปรุะ 
 
ข้าวหน้าหมูทอดญ่ีปุ่ น 

Exclusive* 
 
Exclusive* 
 
Exclusive* 
 
Exclusive* 

18 
 
47 
 
4 
 
10 

หมายเหตุ    *   Exclusive Right – CRG เป็นผู้ได้รับสิทธิในการบริหารแบรนด์แต่เพียงผู้ เดียว  
     **  Non-exclusive Right – CRG เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการบริหารแบรนด์ร่วมกับเจ้าของสิทธิ์คือ Yum 
Restaurants International (Thailand) Co., Ltd. โดยท่ี Yum ยังมีสิทธิ์ท่ีจะให้ Franchise กับผู้ประกอบการรายอ่ืน
ได้ 
       ***  Company Owned – CRG เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์  
 
CRG มีแผนงานในการขยายสาขาของแบรนด์ท่ีได้รับสิทธิอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการขยา ยธุรกิจ ด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และน าเสนอแบรนด์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการและ
รูปแบบการด าเนินชีวิตในปัจจุบนัของลูกค้าท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 CRG มีสาขาอยู่ในกรุงเทพฯ และท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศรวมทัง้สิน้ 800 สาขา 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีมีอยู่ทัง้ 12 แบรนด์ มีดังนี ้
1) มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut) 
แบรนด์ มิสเตอร์ โดนัท 
ประเภท (Segment) ขนม (โดนัท) 
สิทธิ Exclusive Right 
จ านวนสาขา Company owned 319 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 
 2. การซือ้กลับบ้าน (Take Away) 
 3. การบริการจัดส่ง (Delivery)  

4. การบริการจัดเลีย้ง (Catering) 
  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มวัยรุ่น ครอบครัว เด็ก และคนท างานท่ีมีรูปแบบในการด าเนินชีวิตทันสมัย ชอบความ

สะดวกและความรวดเร็ว 
  
ลักษณะส าคัญของแบรนด์ มิสเตอร์ โดนัท ให้ความส าคัญกับขนม (โดนัท) ท่ีสดใหม่ (Fresh Donut) โดยการมีครัวขนาด

เล็กตัง้อยู่ภายในร้าน (Micro Kitchen) ซ่ึงผู้บริโภคสามารถมองเห็นการผลิตโดนัทได้ทุก
ขัน้ตอน และได้รับโดนัทท่ีผลิตเสร็จใหม่ๆ 

2) เคเอฟซี (KFC)  
แบรนด์ เคเอฟซี 
ประเภท (Segment) ไก่ (ไก่ทอด) 
สิทธิ Non-Exclusive Right 
จ านวนสาขา Company owned  207 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 
 2. การซือ้กลับบ้าน (Take Away) 
 3. การบริการจัดส่ง (Delivery) 
  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มวัยรุ่น ครอบครัว เด็ก และคนท างานท่ีมีรูปแบบในการด าเนินชีวิตทันสมัย ชอบความ

สะดวกและความรวดเร็ว 
  
ลักษณะส าคัญของแบรนด์ เคเอฟซี มีกรรมวิธีพิเศษในการผลิต และเคร่ืองเทศสูตรเฉพาะท่ียากต่อการลอกเลียนแบบ 

 
3) อานตี ้แอนส์ (Auntie Anne’s)  
แบรนด์ อานตี ้แอนส์ 
ประเภท (Segment) ขนม (ซอฟท์เพรทเซล) 
สิทธิ Exclusive Right 
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จ านวนสาขา Company owned 129 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 
 2. การซือ้กลับบ้าน (Take Away) 

3. การบริการจัดส่ง (Delivery)  
4. การบริการจัดเลีย้ง (Catering) 

  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มวัยรุ่น ครอบครัว เด็ก และคนท างานท่ีมีรูปแบบในการด าเนินชีวิตทันสมัย ชอบความ

สะดวกและความรวดเร็ว 
  
ลักษณะส าคัญของแบรนด์ อานตี ้แอนส์ มีเอกลักษณ์ทัง้ในด้านรสชาติ เนือ้แป้ง ความสดใหม่ รูปร่าง กลิ่นหอม ลักษณะ

ของผลิตภัณฑ์ท่ีแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร 
 

4) เปปเปอร์ ลันช์  (Pepper Lunch)  
แบรนด์ เปปเปอร์ ลันช์ 
ประเภท (Segment) สเต็กสไตล์ญ่ีปุ่ น 
สิทธิ Exclusive Right 
จ านวนสาขา Company owned 17 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 
 2. การซือ้กลับบ้าน (Take Away) 

3. การบริการจัดส่ง (Delivery) 
  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มนักศึกษาและคนท างานท่ีมีรูปแบบในการด าเนินชีวิตทันสมัย ชอบความแปลกใหม่ ชอบ

ความสะดวกและรวดเร็ว 
  
ลักษณะส าคัญของแบรนด์ เปปเปอร์ ลันช์  มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเร่ืองเก่ียวกับอาหารจานร้อนแนวใหม่ ท่ีสามารถปรุง

สุกได้ด้วยตนเองบนจานร้อนอุณหภูมิสูงสุด 260 องศาเซลเซียส 
5) ชาบูตง  (Chabuton) 
แบรนด์ ชาบูตง 
ประเภท (Segment) ราเมน 
สิทธิ Franchise Agreement 
จ านวนสาขา Company owned 17 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 
 2. การซือ้กลับบ้าน (Take Away) ยกเว้นราเมน 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มวัยรุ่น ครอบครัว และกลุ่มคนท างาน ทัง้ชาวไทยและชาวญ่ีปุ่ น ท่ีมีรูปแบบในการด าเนิน

ชีวิตทันสมัย ชอบรับประทานอาหารญ่ีปุ่ น โดยเฉพาะราเมนต้นต ารับจากญ่ีปุ่ น 
ลักษณะส าคัญของแบรนด์ ชาบูตงเป็นราเมนต้นต ารับแท้จากประเทศญ่ีปุ่ น โดยเชฟผู้ชนะเลิศ TV Champion ปี 2002 
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6) โคล สโตน ครีมเมอร่ี  (Cold Stone Creamery) 
แบรนด์ โคล สโตน ครีมเมอร่ี 
ประเภท (Segment) ไอศกรีมมิกซ์-อินซูเปอร์พรีเมียม 
สิทธิ Exclusive Right 

จ านวนสาขา Company owned 17 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 
 2. การซือ้กลับบ้าน (Take Away) 
 3. การบริการจัดส่ง (Delivery)  

4. การบริการจัดเลีย้ง (Catering) 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าระดับบน ท่ีเป็นกลุ่มวัยรุ่น ครอบครัว และคนท างาน ซ่ึงมีรูปแบบในการด าเนินชีวิต

ท่ีทันสมัย ชอบความแปลกใหม่ 
  
ลักษณะส าคัญของแบรนด์ โคล สโตน ครีมเมอร่ีเป็นไอศกรีมมิกซ์-อินส์ ระดับซูเปอร์พรีเมียม ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วย

รสชาติความอร่อยเข้มข้นไม่เหมือนใครสไตล์อเมริกัน คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบชัน้ดีพิถีพิถัน 
ผสมผสาน (มิกซ์-อิน) ส่วนผสมบนแผ่นหินแกรนิตท่ีลูกค้าสามารถเลือกรสชาติไอศกรีมและ
ส่วนผสมได้ตามความต้องการ 

7) เดอะ เทอเรส  (The Terrace) 
แบรนด์ เดอะ เทอเรส 
ประเภท (Segment) อาหารไทย และเคร่ืองดื่ม 
สิทธิ รับจ้างบริหารสาขาเดิม และสิทธิในการขยายสาขาใหม่ 
จ านวนสาขา รับจ้างบริหารสาขาของ บริษัท ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จ ากัด จ านวน 6 สาขา  

Company Owned 15 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 
 2. การซือ้กลับบ้าน (Take Away) 
 3. การบริการจัดส่ง (Delivery) 
 4. การบริการจัดเลีย้ง (Catering) 
  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มวัยรุ่น, คนท่ีเร่ิมท างาน, คนท างาน และกลุ่มครอบครัว  ท่ีใช้ชีวิตในเมืองท่ีต้องการความ

ทันสมัย พร้อมมีรสนิยมการรับประทานอาหารไทย ท่ีมีรสชาติจัดจ้าน เน้นความสะดวกและ
รวดเร็ว 

  
ลักษณะส าคัญของแบรนด์ เดอะ เทอเรส  เป็นร้านอาหารท่ีเน้นคุณภาพ พร้อมกับให้ความส าคัญกับอาหารท่ีปรุงแต่งจาก

วัตถุดิบท่ีสดใหม่ (Fresh) พร้อมรสชาติท่ีเป็นสูตรเฉพาะของร้าน ท่ีอุดมไปด้วยคุณค่าของ
อาหาร โดยการน าเสนอขายด้วยความหลากหลาย และให้บริการแบบ Full  Service 
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8) โยชิโนยะ (Yoshinoya) 
แบรนด์ โยชิโนยะ 
ประเภท (Segment) ข้าวหน้าเนือ้และข้าวหน้าต่างๆสไตล์ญ่ีปุ่ น 
สิทธิ Exclusive Right 
จ านวนสาขา Company Owned 18 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 
 2. การซือ้กลับบ้าน (Take Away) 

3. การบริการจัดส่ง (Delivery) 
  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มวัยรุ่น คนท างาน และครอบครัว ท่ีด าเนินชีวิตทันสมัยและช่ืนชอบในรสชาติของข้าวหน้า

เนือ้และข้าวหน้าต่างๆสไตล์ญ่ีปุ่ น 
  
ลักษณะส าคัญของแบรนด์ “โยชิโนยะ เป็นสุดยอดต้นต ารับข้าวหน้าเนือ้ญ่ีปุ่ น ท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนานกวา่  100 ปี 

และมีช่ือเสียงจนขยายสาขาไปท่ัวโลกกว่า 1,700 สาขา อาทิ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
ฮ่องกง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ จีน ญ่ีปุ่ น เซ่ียงไฮ้ ไต้หวัน อินโดนีเซีย           จุดเด่นของ
โยชิโนยะ คือคุณภาพของเนือ้และวัตถุดิบ รสชาติท่ีอร่อยเป็นมาตรฐานท่ัวโลก การบริการท่ี
รวดเร็ว และราคาท่ีคุ้มค่า 

9) โอโตยะ (Ootoya) 
แบรนด์ โอโตยะ 
ประเภท (Segment) อาหารญ่ีปุ่ นสไตล์โฮมเมด ( Home Cooking Style Japanese restaurant) 
สิทธิ Exclusive Right 
จ านวนสาขา Company Owned 47 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 
 2. การซือ้กลับบ้าน (Take Away) 

3. การบริการจัดส่ง (Delivery) 
  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มคนท างาน และครอบครัว ท่ีด าเนินชีวิตทันสมัยและช่ืนชอบในรสชาติของอาหารญ่ีปุ่ นต้น

ต ารับแท้ๆ ( Authentic Japanese food ) 
  
ลักษณะส าคัญของแบรนด์ โอโตยะ เป็นร้านอาหารญ่ีปุ่ นพรีเมียม สไตล์ โฮมเมด เน้นความเป็นญ่ีปุ่ นแท้ๆโดยให้

ความส าคัญกับการพิถีพถัินในทุกขัน้ตอนของการคัดสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพสูง เน้นความสด
ใหม่ของวัตถุดิบตลอดจนรสชาติท่ีคงความเป็นญ่ีปุ่ นแท้ๆและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ  

10) เทนยะ (Tenya) 
แบรนด์ เทนยะ 
ประเภท (Segment) ข้าวหน้าเทมปรุะ (Tendon) 
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สิทธิ Exclusive Right 
จ านวนสาขา Company Owned 4 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 
 2. การซือ้กลับบ้าน (Take Away) 
  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มวัยรุ่น คนท างาน และครอบครัว ท่ีด าเนินชีวิตทันสมัยและช่ืนชอบในรสชาติของข้าวหน้า

เทมปรุะสไตล์ญ่ีปุ่ น 
  
ลักษณะส าคัญของแบรนด์ ร้านเทมปรุะอันดับหน่ึงจากญ่ีปุ่ นท่ีเสิร์ฟข้าวหน้าเทมปรุะรสเลิศในราคาท่ีคุ้ มค่า ด้วยกุ้ งคัด

พิเศษจากฟาร์มพิเศษปลอดสารเคมี  ทอดด้วยน า้มันสูตรพิเศษท่ีท าให้ทอดได้กรอบ เบา      
ไม่อมน า้มัน และให้วิตามินอี ราดด้วยซอสสูตรลับต ารับโตเกียวของเทนยะ  
 

11) คัตสึยะ (Katsuya) 
แบรนด์ คัตสึยะ 
ประเภท (Segment) ข้าวหน้าหมูทอดญ่ีปุ่ น (Katsudon) 
สิทธิ Exclusive Right 
จ านวนสาขา Company Owned 10 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานท่ีร้าน (Dine In) 
 2. การซือ้กลับบ้าน (Take Away) 
  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา และคนวัยท างานตอนต้น ท่ีด าเนินชีวิตทันสมัยและช่ืนชอบใน

รสชาติของอาหารญ่ีปุ่ น โดยเฉพาะข้าวหน้าหมูทอดญ่ีปุ่ น ในราคาท่ีคุ้มค่า  
  
ลักษณะส าคัญของแบรนด์ ร้านข้าวหน้าหมูทอดญ่ีปุ่ น ท่ีเป็นผู้น าในร้านประเภทบริการด่วนในญ่ีปุ่ นท่ีเสิร์ฟข้าวหน้าหมู

ทอดญ่ีปุ่ นรสเลิศในราคาท่ีคุ้มค่า มีสาขามากกว่า  200 สาขาในประเทศญ่ีปุ่ น   จุดเด่น
ของคัตสึยะอยู่ท่ีการคัดสรรวัตถุดิบท่ีสูงด้วยคุณภาพตามมาตรฐานของญ่ีปุ่ นพร้อมกรรมวิธี
การทอดท่ีท าให้ทอดได้กรอบนอกนุ่มใน พร้อมเสร์ิฟในราคาท่ีคุ้มค่า 

 
2.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
จากข้อมูลของยูโรมอนิเตอร์ได้คาดการณ์มูลค่าตลาดของเชนคอนซูเมอร์ ฟู้ ดเซอร์วิส (Chain Consumer Food 
Service) ในปี 2558 ไว้ท่ี  233,515 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.4 เ ม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา โดยธุรกิจ
อาหารของ CRG เป็นส่วนหน่ึงของเชนคอนซูเมอร์ ฟู้ ดเซอร์วิส (Chain Consumer Food Service) โดยเป็น
ร้านอาหารประเภทเครือข่าย (Food Chain Restaurant) ซ่ึงประกอบไปด้วยธุรกิจประเภทขนมโดนัท, ไก่ทอด, ขนม
ซอฟ์ทเพรทเซล, สเต๊กสไตล์ญ่ีปุ่ น,  ราเมน, ไอศรีมซูปเปอร์พรีเมียม, อาหารไทย กาแฟและโดนัท ,ข้าวหน้าเนือ้ญ่ีปุ่ น ,
อาหารญ่ีปุ่ นสไตล์โฮมเมด ข้าวหน้าเทมปรุะและข้าวหน้าหมูทอดญ่ีปุ่ น 
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ปี 2558 ส่วนแบง่ตลาดร้านอาหารเครือข่าย (Key Food Chain Segment) มีส่วนแบง่ร้อยละ 46 ของเชนคอนซูเมอร์ 
ฟู้ ดเซอร์วิส (Chain Consumer Food Service) มีมูลค่าประมาณ 107,826 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต ร้อยละ 7 เม่ือ
เทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 

 
 
                               มูลค่าตลาดอาหารเครือข่าย (Food Chain Restaurant) ตัง้แต่ปี 2553 - 2559 
 
 
 
 
หมายเหตุ:  
เชนคอนซูเมอร์ ฟู้ ดเซอร์วิส (Chain Consumer Food Service) ประกอบด้วยคาเฟ่, บาร์ ร้านอาหารท่ีให้บริการเต็ม
รูปแบบ,     ร้านฟาสต์ฟูด, การบริการจัดส่ง, การซือ้กลับบ้าน, ร้านอาหารท่ีบริการด้วยตนเอง, ร้านสะดวกซือ้ และคี
ออส ซ่ึงมีจ านวนสาขาตัง้แต่ 10 ร้านขึน้ไป 
ท่ีมา : Euromonitor International, กระทรวงพาณิชย์ หนังสือรายงานประจ าปี และประมาณการจาก CRG 
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ธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย เป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีการขยายตัวอย่างต่อเ น่ือง ด้ วยเหตุ ท่ีผู้ บริโภคในปัจจุบันมีความ
จ าเป็นต้องออกไปท างานนอกบ้านมากขึน้ สภาพสังคมท่ีรีบเร่งแข่งกับเวลา อีกทัง้ปัญหาการจราจร ท าให้เวลา และ
ความสะดวกในการประกอบอาหารเพื่อรับประทานเองลดน้อยลง ผู้บริโภคท่ีรับประทานอาหารนอกบ้าน จึงมีจ านวน
เพิ่มสูงมากขึน้ ประกอบกับอาหารประเภทนีมี้ความสะดวก รวดเร็ว สะอาด และราคาไม่สูงนัก สามารถตอบสนอง
ความต้องการ และรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนในสังคมเมืองได้เป็นอย่างดี ซ่ึงส่งผลให้การใช้บริการธุร กิจ
ร้านอาหารเครือข่าย เพิ่มสูงขึน้ โดยกลุม่เป้าหมายไม่ใช่เฉพาะแค่ ผู้บริโภคกลุ่มวยัรุ่นเ ท่านัน้ท่ีนิยมเข้ามาใช้บริการ แต่
ยังครอบคลุมไปถึงกลุ่มครอบครัว เด็ก และคนท างาน จึงท าให้ปัจจุบนัธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย เป็นท่ีนิยมและเปิด
ให้บริการอยู่ท่ัวประเทศไทย 
 
ปี 2558 ธุรกิจอาหารของ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด “CRG” ยังสามารถท่ีจะสร้างการเติบโตจากปีทีผ่าน
มาในระดับท่ีน่าพอใจถึงแม้ว่าจะเผชิญเหตุการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการเมืองภายในประเทศ  CRG 
ก็ยังคงสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองจากการท่ีบริษัทมีการวางแผนกลยุทธ์ท่ีดี และมีการเตรียมพร้อมใน
การปรับตัวและแก้ปัญหาต่อวิกฤตการณ์ต่างๆได้ 
 
กลยุทธ์การแข่งขัน 
ธุรกิจอาหารเครือข่ายมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาโดยผู้ประกอบการรายเดมิ และผู้ประกอบการรายใหม่ ซ่ึงการด าเนิน
ธุรกิจนีต้้องอาศัยปัจจัยท่ีส าคัญคือ แบรนด์ท่ีผู้บริโภคให้การยอมรับ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ และช่องทางการจ าหน่าย
ท่ีท่ัวถึง ซ่ึงต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก ดังนัน้ CRG  จึงมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการ
บริหารแบรนด์ท่ีหลากหลายและเป็นท่ียอมรับมากกว่า 30 ปี โดยผู้บริหารมืออาชีพ ประกอบกับมีสาขาครอบคลุมท่ัว
ประเทศ และฐานะการเงินท่ีม่ันคง  
อย่างไรก็ตาม  CRG ยังได้ให้ความส าคัญกับการคิดค้นผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆ อย่างต่อเ น่ือง 
รวมทัง้การรักษามาตรฐานในการให้บริการและคุณภาพของผลติภัณฑ ์พร้อมทัง้การส่งเสริมภาพลักษณ์และช่ือเสียง
ของแต่ละแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับจากผู้บริโภค โดยมีกลยุทธ์การแข่งขันท่ีส าคัญดังนี  ้

 
ท าเลท่ีตัง้ (Location) 

การสรรหาท าเลท่ีตัง้ท่ีดี มีศักยภาพ และครอบคลุมพืน้ท่ีท่ัวประเทศ เป็นกลยุทธ์ ท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจร้านอาหาร การท่ี CRG ด าเนินธุรกิจเป็นระยะเวลายาวนาน และมีแบรนด์ท่ีประสบ
ความส าเร็จอยู่ใน Portfolio มากมาย ส่งผลให้ CRG มีข้อได้เปรียบในการเลือกสรรท าเลท่ีตัง้ท่ีดี ทัง้ในห้างสรรพสนิค้า 
ศูนย์การค้า และพืน้ท่ีเช่าต่าง ๆ  โดยมีฝ่าย Business Development เป็นผู้ รับผิดชอบในการพิจารณาเลือกท าเลท่ีตัง้
ของสาขาท่ีจะเปิดใหม่ มีการศึกษาข้อมูลเบือ้งต้น (Site Approval) และการศึกษาความเป็นไปได้ในทางธุร กิจ 
(Feasibility Study) ก่อนท่ีจะลงทุนเปิดสาขาใหม่ทุกครัง้ นอกจากนีแ้ล้วยังมีการประเมินผล (Evaluation) ของแต่ละ
สาขาอย่างต่อเน่ืองเพื่อพิจารณาความคุ้มค่าทางธุรกิจของทุกสาขา  
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) 
การน าเสนอผลิตภัณฑ์ และเมนูใหม่ๆของ CRG  อย่างต่อเน่ืองนัน้ ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของข้อมูลท่ีได้รับจากผลของการ
วิจัย โดยเฉพาะอย่างยิง่การวิจัยเก่ียวกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุม่เป้าหมาย ทัง้นีเ้พื่อสร้างความ
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โดดเด่น และแตกต่างจากแบรนด์อ่ืนๆในตลาด โดยมีหน่วยงาน Quality Assurance (QA) มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีการท าวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนี ้  

1. Concept Screening Test เพื่อหาแนวคิดในการท าผลิตภัณฑ์ใหม่  
2. Concept & Product Test เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการให้ชิม  
3. Consumer Reaction เพื่อดูผลตอบรับของลูกค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ เม่ือออกมาขายจริง  
4. Consumer Research เช่น การท าวิจัยกลุ่ม (Focus Group) เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า

ในแต่ละกลุ่ม 
เม่ือหน่วยงาน QA พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ส าเร็จแล้ว ก็จะมีการวางแผนการผลิต วางแผนการสั่ งซือ้วัตถุดิบ และ
วางแผนการตลาดและก าหนดการวางจ าหน่ายล่วงหน้าเป็นรายปี 

การบริการและการฝึกอบรม (Service and Training) 
การพัฒนาและรักษามาตรฐานการให้บริการ เพื่อช่วยเพิม่ประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในตลาด QSR ของประเทศไทย ซ่ึงรับผิดชอบโดยฝ่าย
บริหารบุคคลและศูนย์ฝึกอบรมของ CRG โดยมีการก าหนดหลักสูตรการทดสอบและฝึกอบรม ส าหรับบุคลากรของ
บริษัท ทัง้ในระดับปฏิบตัิการและระดับบริหาร เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและการเลื่อนขัน้เลื่อนระดับของ
พนักงาน อีกทัง้ยังมีการทดสอบและฝึกอบรมในระดับปฏิบตัิการของแต่ละแบรนด์ ซ่ึงมีลักษณะผลิตภัณฑ์และการ
บริการท่ีแตกต่างกัน  

การตกแต่งร้านและบรรยากาศในร้าน 
การตกแต่งร้าน และบรรยากาศในร้าน เป็นอีกองค์ประกอบท่ีส าคัญในการแข่งขัน เพื่อท าให้แบรนด์มีความทันสมัยอยู่
เสมอ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเป็นการสะท้อนถึง
บุคลิกภาพของแต่ละแบรนด์อีกด้วย โดยมีฝ่ายการตลาดเป็นผู้ รับผิดชอบในการก าหนดรูปแบบหลัก  (Theme) ของแต่
ละแบรนด์ และดูแลการออกแบบและตกแต่งทุกๆสาขาให้เป็นไปตามรูปแบบหลักท่ีก าหนดไว้ ซ่ึงจะต้องพิจารณาใน
รายละเอียดทัง้แผนผงัร้าน โทนสี ความสว่าง รูปแบบลักษณะและคณุภาพของโต๊ะเก้าอีท่ี้ใช้ ประดับตกแต่งร้าน ฯลฯ  
 
ลักษณะของตลาดและการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ของบริษัททัง้ 11 แบรนด์ มีดังนี ้
1) มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut) 
มิสเตอร์ โดนัท ผู้น าตลาดโดนัทในประเทศไทยท่ียังคงรักษาสว่นแบง่ทางการตลาดได้สูงสุดตลอดกว่า 37 ปีท่ีผ่านมา
มากกว่าร้อยละ 54% อันเป็นผลมาจากการวิจัยและวิเคราะห์ผู้บริโภคอย่างลึกซึง้ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ตรงจุด ด้วยการรังสรรค์โดนัทสดใหม่จากสาขาครัวท่ีมีครอบคลุมอยู่ท่ัวทั ง้ประเทศ เพื่อพร้อมเสิร์ฟความ
อร่อย สด ใหม่ ของโดนัทในทุกๆ วัน และตลอดปีและท่ีผ่านมา มิสเตอร์ โดนัทใส่ใจอยู่เสมอคือ “การพัฒนาอย่างไม่
หยุดยัง้” (Innovative Donut) ซ่ึงเน้นถึงความคุ้ มค่า  และสะท้อนถึงความเป็นญ่ีปุ่ น ( Japanese Inspired) โดย
สามารถพัฒนาผลติภัณฑใ์หม่ๆ ท่ีถูกใจผู้บริโภคออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง อาทิ มิสเตอร์ โดนัท ลาวา , มิสเตอร์ โดนัท 
โดราเอมอน เป็นต้น ตลอดจนการวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ และการ
มุ่งเน้นการขยายสาขาให้ครอบคลุมพืน้ท่ีท่ัวประเทศเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด 
ส าหรับปี 2558 นี ้ถึงแม้จะมีปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อรายได้และก าลงัซือ้ของกลุ่มลูกค้ามิสเตอร์ โดนัท แต่แบรนด์
มิสเตอร์ โดนัทก็ยังสามารถสร้างยอดขายรวมทุกสาขา (Total System Sales) เพิ่มขึน้มากกว่าปีท่ีผ่านมา และมีการ
เปิดร้านเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 11 สาขาท่ัวประเทศ พร้อมทัง้ปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านให้ดูทันสมัย พร้อมทัง้สาขาใหม่ท่ี
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เพิ่มมากขึน้เพื่อให้ครอบคลุม และเข้าถึงผู้บริโภคมากยิง่ขึน้ โดยมีร้านมิสเตอร์โดนัทรวมทัง้สิ น้ 319 สาขา ครอบคลุม 
กว่า 74 จังหวัดท่ัวประเทศ  ในด้านการโฆษณายังคงเน้นการท าการตลาดทัง้ Above the line และ Below  the line 
โดยในปีนีพ้ร้อมมุ่งเน้น Digital Media เพื่อเข้าถึงใจผู้บริโภคด้วยการสือ่สารผ่านช่องทาง Digital ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้
ข่าวสาร, โปรโมช่ัน และพร้อมเข้าถึงใจผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วทันกระแสของโลก Social Network อย่างต่อเ น่ือง 
นอกจากนี ้มิสเตอร์ โดนัท ยังยึดม่ันในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยใช้ระบบ CRM และเน้นการพัฒนาเว็ปไซต์ 
www.misterdonut.co.th รวมไปถึง Social Media ได้แ ก่  Facebook (Mister Donut Thailand), Twitter หรื อ 
Instagram อย่างต่อเน่ือง เพื่อครองความเป็นท่ีหน่ึงในใจผู้บริโภค และความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) 
นอกจากนีเ้พื่อเป็นการขยายฐานลูกค้า มิสเตอร์ โดนัท ได้มีการจัดโปรโมช่ันร่วมกับพันธมิตรต่างๆ นับเป็นการตอกย า้
การรับรู้แบรนด์ของผู้บริโภคให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึน้ 
 
2) เคเอฟซี (KFC)  
 เค เอฟ ซี ผู้น าในธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน (QSR) ของประเทศไทย มีจ านวนร้านอาหารของ เค เอฟ ซี ใน
ปี 2559 ทัง้สิน้ 555 สาขาท่ัวประเทศ ในขณะท่ีร้านสาขาภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 
จ ากัด มีจ านวน  207 สาขา ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 37 จากจ านวนร้านทัง้หมด ส่วนร้านท่ีเหลืออยู่ใต้การบริหารจัดการของ
บริษัท ยัม ไทยแลนด์ (บริษัทเจ้าของแฟรนสไชส์) 
เคเอฟซีมีความมุ่งม่ันท่ีจะเป็นร้านอาหารท่ีดท่ีีสุดในประเทศไทย ภูมิใจในผลิตภัณฑ์อาหารท่ีเราส่งมอบให้กับผู้บริโภค 
ไก่ทอดท่ีคลุกเคล้าด้วยเคร่ืองเทศสตูรลบัเฉพาะและปรุงสกุท่ีร้านด้วยพนักงานท่ีผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี
ในทุกสาขา  นอกจากนีย้ังมีการคิดค้นและพฒันาเมนูท่ีหลากหลาย ประกอบด้วย เบอร์เกอร์  ข้าว  ของว่าง  เคร่ืองดื่ม
และไอศกรีม ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ในราคาท่ีคุ้มค่า และเหมาะกับวิถีชีวิตในปัจจุบนั 
รวมทัง้มีการเพิ่มช่องทางการบริการการสั่งอาหารออนไลน์เพื่อตอบสนองต่อชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในสังคม
เมืองมากขึน้ 
ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทย เคเอฟซียังมีการจัดโครงการ KFC Seven Shoot ซ่ึงเป็นการแข่งขันฟุตบอล
เยาวชนระบบลีกท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 12-15 ปีได้แสดงความสามารถ
ทางด้านกีฬา และมีการช่วยเหลือและมอบโอกาสชีวิตท่ีดีให้กับเยาวชนในถ่ินทุรกันดารผ่านการสนับสนุนโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวนั ตามพระราชด าริของสมเดจ็พระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อันเป็นกิจกรรมท่ีส่ง
ประโยขน์นานับประการแก่เยาวชนไทย นอกจากจะช่วยให้เด็กๆได้อ่ิมท้องระหว่างท่ีเ รียนหนังสือแล้ว ยังช่วย
เสริมสร้างการมีโภชนาการท่ีดีให้กับเยาวชนอีกด้วย   
3) อานตี ้แอนส์ (Auntie Anne’s)  
ผู้น าในตลาดซอฟท์เพรทเซลในประเทศไทย ยังคงความแข็งแกร่งของ แบรนด์อย่างต่อเ น่ือง ในปี 2559 นี ้อานตี ้
แอนส์ มีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 129 สาขา ซ่ึงถือเป็นประเทศท่ีมีจ านวนร้าน อานตี ้แอนส์ มากเป็นอันดับ 2 ของอานตี ้
แอนส์ ท่ัวโลกรองจากสหรัฐอเมริกา 
 ในปี 2558 อานตี ้แอนส์มีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม อาทิ  Pretzel 
berry pretzel wrap  pretzel pop ภายใต้แนวคิดเข้าใจความรู้สึกทุกโอกาส (Feeling You) นอกจากนีย้ังมีการขยาย
ช่องทางการขายผ่านช่องทางใหม่ๆ เพิ่มขึน้ เ ช่น delivery catering พร้อมทัง้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ท่ีมี
ประสิทธิภาพผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเน่ือง การจัดโปรโมช่ันร่วมกับพันธมิตรเพื่อขยายฐานลูกค้า การจัดกิจกรรม
เพื่อสังคมกับกลุ่มสมาชิกเพื่อสร้างความผูกพันกับแบรนด์    
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4) เปปเปอร์ ลันช์ (Pepper Lunch) 
เปปเปอร์ ลันซ์ ร้านอาหารสเต๊กจานร้อนสไตลญ่ี์ปุ่ น ในปี2559 เปปเปอร์ ลันซ์ มีจ านวนร้านสาขาทัง้สิน้ 17 สาขา โดย
เปิดสาขาใหม่ 2 สาขา  
ในปีท่ีผ่านมา เปปเปอร์ ลันซ์ ได้ปรับเปลี่ยนเมนูใหม่ในช่วงกลางปี โดยได้ปรับคุณภาพของเมนูอาหารหลกั ท่ีใช้เนือ้วัว 
มาใช้เนือ้วัวคุณภาพเยี่ยม เลีย้งด้วยข้าวโพด น าเข้าจากอเมริกา 100% ในเมนูเกือบทุกเมนู เช่น ข้าวเปปเปอร์เนือ้ สุกี ้
ยากีเ้นือ้ พร้อมทัง้เพิ่มเมนูใหม่ๆ ส าหรับแฟนพันธ์แท้ เนือ้ US เช่น ข้าวเปปเปอร์จัมโบ้เนือ้ ท่ีมีปริมาณเนือ้มากเป็น 2 
เท่าของเมนูปกติ พาสต้าเนือ้ และยังน าเอาเมนูชีสซ่ีออมเล็ต ซ่ึงเป็นเมนูยอดฮิต และขายดีมากมาบรรจุในแกรนด์เมนู
ใหม่ในปี 2558 ด้วย นอกจากนัน้ เปปเปอร์ลันซ์ยังได้ตอกย า้ ความเป็นแบรนด์ท่ีส่งมอบอาหารคุณภาพเยีย่ม ในราคา
ท่ีคุ้มค่า ซ่ึงตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า วัยรุ่น และวัยท างานตอนต้น อย่างต่อเน่ือง ด้วยโปรโมช่ันส าหรับนักเรียน ในชุด 
“Student Meal” และโปรโมช่ันส าหรับวัยท างาน “Happy Lunch Special” และเมนูโปรโมช่ันรสชาดแบบไทยๆ ได้
น าเสนอเมนู ข้าวเปปเปอร์ต้มย าหมู/ซีฟู้ ด พาสต้าซีฟู้ ดต้มย า นอกจากนีใ้นส่วนของการสร้างภาพลักษณ์ และ
ประชาสัมพันธ์แบรนด์ ก็ได้มีการท าอย่างต่อเน่ืองผ่านการร่วมโปรโมช่ันกับพันธมิตรทางด้านการค้าต่างๆ การท า
กิจกรรมกับลูกค้าผ่านทางเฟสบุ๊ค, การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเน่ืองตลอดปี 
 
5) ชาบูตง (Chabuton) 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด เปิดตัวแบรนด์ ชาบูตง (CHABUTON) "ราเมนต้นต ารับจากญ่ีปุ่ น โดยสุดยอด
เชฟราเมน ทีวีแชมป์เปีย้น" เจ้าแรกในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2553 ท่ีผ่านมา  
ราเมนสุดอร่อยนี ้มีต้นก าเนิดจาก มร. ยาสุจิ โมริซึมิ เชฟราเมนช่ือดังท่ีบรรจงเสิร์ฟราเมนทุกชามด้วยสุดยอดแห่ง
คุณภาพ และความอร่อย จนได้รับรางวัลชนะเลิศจากรายการทีวีแชมป์เปีย้น (TV Champion) และยังเป็นราเมนเจ้า
แรกและเจ้าเดียวท่ีได้รับเกียรติตีพมิพ์ลงในนิตยสาร ZAGAT LA. และ MICHELIN Guide LA. ซ่ึงเป็นนิตยสารแนะน า
แหล่งท่องเท่ียว ท่ีนิยมมากในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี ้มร. ยาสุจิ โมริซึมิ ยังได้สมญานามว่า “ผู้ เป็นเลิศ ทางด้านการ
ท าราเมน” จากงาน 8th Tokyo One Week Ramen Grand Prize 
ชาบูตง พร้อมเสิร์ฟเมนูราเมนต้นต า รับให้เลือกลิม้ลองถึง 4  แบบ คือ Tonkotsu Ramen (เส้นราเมนในน า้ ซุป
กระดูกหมูรสเข้มข้น), Shio Tonkotsu Ramen (เส้นราเมนในน า้ซุปกระดูกหมูรสกลมกล่อม), Shoyu Ramen (เส้นรา
เมนในน า้ซุปซีอ๊ิวญ่ีปุ่ นหอมกรุ่น) และ Shoyu Zaru Ramen (เส้นราเมนเย็นญ่ีปุ่ นสไตล์ดัง้เดิม กับซอสซารุร้อนท่ีปรุง
จากซีอ๊ิวญ่ีปุ่ นแสนอร่อย) นอกจากนีย้ังมีท๊อปปิ้ง๊หลากชนิดท่ีให้เลือกทานคู่กับราเมน ตบท้ายความอร่อยด้วยขนม
หวาน ท่ีทางร้านพร้อมเสิร์ฟให้ได้ลิม้ลองกัน 
ชาบูตง เปิดให้บริการสาขาแรกท่ี สยามสแควร์ ซอย 3 ซ่ึงคาดว่าในปี 2559 จะขยายสาขาไปตามศูนย์การค้า และ
แหล่งธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้ลิม้ลองราเมนต้นต ารับจากญ่ีปุ่ น โดยสุดยอดเชฟราเมน ทีวีแชมป์เปีย้น  
ปัจจุบนัเปิดให้บริการ 17 สาขา   
  
6) โคล สโตน ครีมเมอร่ี (Cold Stone Creamery) 
โคล สโตน ครีมเมอร่ี (Cold Stone Creamery)  ไอศกรีม มิกซ์-อิน ระดับซูเปอร์พรีเมียมรายแรกของอเมริกา ท่ีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวทัง้รสชาติเข้มข้นสไตล์อเมริกัน และลีลาการเสิ ร์ฟไอศกรีมท่ีไม่เหมือนใคร ท าให้ประสบ
ความส าเร็จอย่างงดงามสร้างช่ือเสียงไปท่ัวโลก ทางบริษัทฯ ได้น า โคล สโตน ครีมเมอร่ีมาเปิดสาขาแรกในประเทศ
ไทย  เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2553 ท่ีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ส าหรับปี 2559  โคล สโตน ครีมเมอร่ี มีการเติบโตของ
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รายได้สูงขึน้จากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 13 โดยมีร้านรวมทัง้สิน้ 17 สาขา และมีแผนจะขยายสาขาไปยงักลุม่เป้าหมายเพิม่
มากขึน้ พร้อมทัง้ ได้วางกลยุทธ์หลายด้านในการพฒันาแบรนด์ ทัง้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์กลุ่ม
ลูกค้าท่ีมีหลากหลายมากขึน้ และอิงกับกระแสในเทศกาลต่างๆ เช่น Ice Cream Moon cake ไอศกรีมท่ีมีรูปลักษณ์
เป็นขนมไหว้พระจันทร์สอดไส้,เทศกาลแห่งความรัก ,เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ และอีกๆหลายเทศกาล   
นอกจากนีย้ังได้ริเร่ิมกลยุทธใ์หม่โดย มีการพัฒนาสินค้าในรูปแบบ โคน ไอศกรีม (Cone)  ในราคาท่ีคุ้มค่าแนะน ากับ
ผู้บริโภคโดยมุ่งหวังให้เกิดการทดลองจากกลุ่มลูกค้าใหม่ท่ียังไม่เคยทดลองเข้ามาทดลอง ขณะเดียวกัน ก็ได้มีการ
ปรับกลยุทธ์ในการเข้าถึงผู้บริโภคมากขึน้เพื่อสร้างการทดลองชิม โดยมีการจัดการออก บู๊ท (booth) ในตึกสถานท่ี
ท างาน (office buildings) ต่างๆ ท่ีมีพนักงานจ านวนมาก และการออกงานพิเศษตา่งๆ (Special events) เช่น งานรับ
ปริญญาของมหาวิทยาลัยหลักๆทัง้ของรัฐ และเอกชน เป็นต้น ซ่ึงทัง้กลยุทธ์ทัง้สองนีถื้อได้ว่าสามารถผลกัดันท าให้แบ
รนด์ โคล สโตน ครีมเมอรรีเป็นท่ีรู้จัก และช่ืนชอบในรสชาติหลังเกิดการทดลอง และสามารถเพิ่มจ านวนลูกค้าให้กับ
แบรนด์อย่างมากซ่ึงได้รับการตอบรับท่ีดีจากลูกค้า นอกจากนีย้ังเน้นการท าการตลาดผ่าน Social Network 
Marketing เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมกับ      แบรนด์ในรูปของเกมส์ออนไลน์ และกิจกรรมออนไลน์ต่า งๆเพื่อสร้าง
ความผูกพันระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ (Customer Engagement) 
 
7) เดอะ เทอเรส (The Terrace) 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ได้ท าการซือ้ลิขสิทธิ์ เคร่ืองหมายการค้า “เดอะ เทอเรส” มาบริหารงานภายใต้ 
CRG ในปี 2553   ซ่ึงมีสาขาทัง้สิน้ 6 สาขาภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล   โดย CRG  ได้มีการพัฒนาแบรนด์ ด้วย
การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์, โลโก้,  ดีไซน์ร้าน, ยูนิฟอร์ม, เมนูรูปเล่มใหม่ ภายใต้  แนวคิด  “Feel the Greenery” 
(สัมผัสความรู้สึกแห่งโลกสีเขียว)  
 ในปี 2558  มีอัตราการเติบโตของรายได้สงูกว่าปีท่ีผ่านมาถึงร้อยละ 7.1   โดยเปิดสาขาเพิ่มจ านวน 4 สาขา   
รวมจ านวนร้านท่ีเปิดให้บริการแล้วทัง้สิน้  15 สาขา   ซ่ึงมีความหลากหลายทัง้สาขาท่ีให้บริการแบบ Full Service, 
Café & Restaurant, Counter Service ให้บริการอาหารกล่องแบบเสิร์ฟอุ่นร้อน, ร้านท่ีเปิดให้บริการใน Foodloft และ 
Food & ซุ้ม Snack เปิดให้บริการท่ี Aqua Park  สวนน า้ เซ็นทรัล บางนา ด้วยบริการอาหารปรุงสดใหม่ 
 ในปีท่ีผ่านมาเดอะ เทอเรส  ได้สร้างกิจกรรมต่าง ๆ  ในการพัฒนาแบรนด์อย่างต่อเ น่ือง   จัดท า เมนู
แคมเปญแนะน าเมนูยอดนิยมของเดอะเทอเรส    และพัฒนาเมนูมากขึน้เพื่อสร้างความแปลกใหม่และรองรับไลฟ์
สไตล์ของผู้บริโภค อาทิ    “The Charms of Delicious”  ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบและความละเอียดอ่อนในการปรุง
อาหารเพื่อให้ได้มาซ่ึง  มนต์เสน่ห์ของความอร่อย , อ่ิมอร่อยกับเมนูเลิศรสรับลมร้อนกับชุด “Summer Party” , 
เพลิดเพลินในช่วงเวลาพิเศษกับหลากหลายเมนูซีฟู้ ด (Seafood Party),  อ่ิมอร่อยถึงเคร่ืองสไตล์อาหารไทยใน 
“Variety Thai Foods”  และส่งท้ายด้วยชุดเมนู “Celebration with Tasty Thai Foods”  เลิศรสกับอาหารไทยร่วม
สมัย   นอกจากนี ้ ยังเพิ่มช่องทางเพื่อให้ผู้บริโภคได้อ่ิมอร่อยในรูปแบบอาหาร Chilled Foods และ Daily Fresh ซ่ึงมี
จ าหน่ายท่ีร้าน Family Mart      ทัง้นีท้าง เดอะ เทอเรสยังมีการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness)  โดย
มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ของร้านอาหารไทยภายใต้คอนเซปต์  “Feel Greenery Feel The Terrace” ท่ีมีความเป็น
เอกลักษณ์ผ่านการท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง อาทิ   รายการสกู๊ ปแนะน าร้านอาหารในทีวี  
เคเบิล้ทีวี  สื่อออนไลน์ต่างๆ  การจัดกิจกรรมรับประทานอาหารของนักกีฬาดาวรุ่งและแฟนคลบัภายในร้าน   การร่วม
โปรโมช่ันกับพันธมิตรทางการค้าต่างๆ  เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าอย่างต่อเน่ืองตลอดปี 
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8) โยชิโนยะ (Yoshinoya) 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด   เปิดตัวแบรนด์  "โยชิโนยะ (Yoshinoya)” เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2554 ณ 
เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว   โยชิโนยะ “สุดยอดต้นต าหรับข้าวหน้าเนือ้และข้าวหน้าญ่ีปุ่ น” โดย โยชิโนยะ มีข้าวหน้า
เนือ้หรือท่ีรู้จักกัน   ”กิวด้ง” ซ่ึงเป็นข้าวหน้าเนือ้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่ น ซ่ึงถือก าเนิดขึน้มาในสมัยเมจิ ในปี ค.ศ. 
1899 ในปัจจุบนัมีสาขาท่ัวโลกมากกว่า 1,700 สาขา ใน 11 ประเทศ คือ ญ่ีปุ่ น , อเมริกา , อินโดนีเซีย , สิงคโปร์ , 
ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน, ฮ่องกง, เวียดนาม, กัมพูชา, มาลาเซีย และประเทศไทยในปี 2559 มีร้านโยชิโนยะรวม 18 สาขา 
โดยนอกจากจะขยายในเขตกรุงเทพแล้วยังมีการขยายไปในหัวเมืองใหญ่ด้วยเช่น   นครปฐม  เชียงใหม่  ชลบุรี  เป็น
ต้น  โยชิโนยะ ได้มีการน าเสนอเมนูต่างๆ เพิ่มขึน้ เช่น  เมนูชุดปลาแซลมอน (Salmon Teishoku) เมนู สุกีห้ม้อไฟญ่ีปุ่ น 
(Sukinabe)  เพื่อตอบสนองรสชาติของผู้บริโภคชาวไทย ตลอดจนการจัดเมนูชุดโปรโมช่ันต่างๆท่ีเน้นความคุ้ มค่า 
ตลอดจนการจัด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เกิดการทดลอง นอกจากนี ้โยชิโนยะได้จัดให้มีการบริการจัดส่งนอกสถานท่ี 
(Delivery service) เพื่อบริการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากขึน้  
 
9) โอโตยะ (Ootoya) 
โอโตยะเป็นแบรนด์อาหารญ่ีปุ่ นในระดับพรีเม่ียมภายใต้แนวคิด Home Cooking Japanese Restaurant (อาหาร
ญ่ีปุ่ นสไตล์โฮมเมด) ท่ีมีปรัชญาในการด าเนินงาน คือ  เรามุ่งม่ัน ท่ีจะส่งเสริม ให้ทุกคนมีสุขภาพจิต และร่างกายท่ี
สมบูรณ์  แข็งแรง โดยผ่านการน าเสนออาหารและบริการท่ีดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและเพื่อ การพัฒนา
มนุษยชาติ ส่วนรวม     โอโตยะมีสาขาในญ่ีปุ่ นมากกว่า 300 สาขา และสาขาในต่างประเทศมากกว่า 60 สาขา เช่น
ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ไต้หวัน จีน อเมริกา ในปี 2558 โอโตยะได้มีการพัฒนาเมนูหลัก (Grand Menu) โดย
เพิ่มเมนูใหม่ ๆ เข้ามาอย่างหลากหลาย โดยยงัคงรักษามาตรฐานและรสชาติจากประเทศญ่ีปุ่ น  เพื่อตอกย า้ความเป็น
ร้านอาหารญ่ีปุ่ นท่ีมีความเป็นญ่ีปุ่ นแท้ๆ (Authentic Japanese Home Cooking Restaurant) โดยสื่อสารถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคของแบรนด์โอโตยะผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ อาทิ โฆษณาทีวี รถไฟฟ้า ป้ายโฆษณา
ดิจิตอล วิทยุ  และโซเชียล มีเดีย การท ากิจกรรมร่วมกับพันธมิตรรายใหญ่ต่างๆอาทิ แคมเปญใหญ่ร่วมกับ AIS และ  
เดอะวัน การ์ด เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางครอบคลุมยิ่งขึน้ นอกจากนีย้ังมีการขยาย
ร้านอาหารเพิ่มทัง้ในกรุงเทพและเมืองใหญ่เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึน้ด้วย  ปัจจุบนัร้านโอโตยะในประเทศไทยมี
สาขารวมทัง้หมด 47 สาขา และยังมีแผนการขยายอย่างต่อเน่ือง  นอกจากนีย้ังมีการขยายการบริการส่งอาหารถึง
บ้าน (Home Delivery) ให้ครอบคลุมทัง้ในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัดในหัวเมืองใหญ่ให้มากขึน้   
 
10) เทนยะ (Tenya) 
เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคอาหารญ่ีปุ่ น บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ได้
สิทธิ์แต่ผู้ เดียวในการน าแบรนด์ เทนยะ จากประเทศญ่ีปุ่ นเข้ามาบริการผู้บริโภคชาวไทยโดยเปิดให้บริการสาขาแรกท่ี 
เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2556  เทนยะเป็นผู้น าในตลาดด้านอาหารประเภทข้าวหน้าเทมปุระ 
(Tendon) และเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับหน่ึงจากประเทศญ่ีปุ่ น ปัจจุบนัมีสาขากว่า  178 สาขาในโตเกียวและ
จังหวัดใกล้เคียง  จุดเด่นของเทนยะอยู่ท่ีคุณภาพของวัตถุดิบท่ีคัดสรรมาอย่างดี  กรรมวิธีการปรุงและการทอดท่ีมี
มาตรฐาน  นอกจากนีเ้ทนยะ ยังมีการน าเข้าวัตถุดิบหลักจากประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อหวังส่งมอบรสชาติแบบต้นต ารับแท้ 
อาทิ เช่น เส้นอุด้ง เส้นโซบะ หอยเชลล์ รวมถึง ซอสทาเระ สูตรลับจากโตเกียว ท่ีท าให้ข้าวหน้าเทมปุระของเทนยะ
อร่อย แตกต่างเหนือใคร  
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เทนยะเป็นแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงในญ่ีปุ่ น โดยเฉพาะอย่างยิง่ในโตเกียว ในเร่ือง “เทนด้ง” หรือข้าวหน้าเทมปรุะ และจาก
การใช้วัตถุดิบชัน้เยี่ยม ท าให้เทมปรุะมีความสด กรอบอร่อย ท าให้เทนยะมียอดขายเป็นอันดับ 1 ในประเทศญ่ีปุ่ น ใน 
segment ของ ข้าวหน้าเทมปรุะ   
เทนยะ ประเทศไทย ปัจจุบนัเปิดให้บริการแล้ว  4 สาขา ท่ีเซ็นทรัล พลาซาบางนา และ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  
สยามสแควร์ วัน และเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต  และจะมีแผนในการเปิดร้านเพิ่มในปี 2559 อย่างต่อเน่ืองต่อไป 
 
11)  คัตสึยะ (Katsuya) 
ในปีนี ้ทางบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ได้ท าการแนะน าแบรนด์อาหารญ่ีปุ่ นใหม่แก่ผู้บริโภค โดยได้รับ
สิทธิ์แต่เพียงผู้ เดียวส าหรับแบรนด์  “คัตสึยะ” ต้นต ารับ ทงคัตสึ และ คัตสึด้ง อันดับ 1 จากประเทศญ่ีปุ่ น คัตสึยะเป็น
ร้านข้าวหน้าหมูทอดสไตล์ญ่ีปุ่ น ท่ีเป็นผู้น าในร้านประเภทบริการด่วนในประเทศญ่ีปุ่ น การันตีด้วยจ านวนมากกว่า 
330 สาขาท่ัวประเทศญ่ีปุ่ น 
คัตสึยะเปิดสาขาแรกท่ีสยามสแควร์ วัน ในเดือนกรกฎาคม 2557  และขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนัมีทัง้หมด 10 
สาขา ด้วยกระแสความนิยมอาหารญ่ีปุ่ นท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองเฉลี่ยปีละ 15%-20% นัน้ เช่ือว่า คัตสึยะ จะเป็นแบ
รนด์ท่ีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทัง้กลุ่ มนักเรียน-นักศึกษา วัยท างานตอนต้น และกลุ่มครอบครัว  โดย คัตสึยะ จะมี
จุดเด่นเร่ืองความคุ้มค่า (Value for Money) อ่ิม คุ้ม ในราคาท่ีคุ้มค่า ด้วยวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและปรุงด้วยกรรมวิธี ท่ี
พิถีพิถัน ตามสูตรตันต ารับแท้ๆ มาตรฐานจากประเทศญ่ีปุ่ น  
 
2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
CRG ด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็นการผลิต และจ าหน่ายอาหาร ผ่านรูปแบบของสาขาจ านวน 800 แห่ง ท าให้ไม่
สามารถวัดก าลงัการผลิตได้โดยตรง ดังนัน้ ก าลังการผลิตรวม จึงขึน้อยู่กับยอดขายหรือปริมาณของลูกค้าท่ีเข้ามาซือ้
ผลิตภัณฑ์อาหารในแต่ละปี  
 
วัตถุดิบและแหล่งท่ีมา 
วัตถุดิบในการผลิตของ CRG แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. วัตถุดิบท่ีเป็นอาหารสดและอาหารแช่แข็ง ได้แก่ ไก่สด ผัก ผลไม้ มันฝร่ังแช่แข็ง ไก่แปรรูปแช่แข็ง ชีส  ไส้
กรอก ผักแช่แข็ง อาหารทะเลเป็นต้น 

2. วัตถุดิบอ่ืน ๆ ได้แก่ แป้ง เคร่ืองเทศ อาหารกระป๋อง ผลไม้แปรรูป กาแฟ น า้ตาล บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น  
       ท่ีมาของวัตถุดิบแต่ละประเภท มาจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ 

1. แหล่งท่ีมาภายในประเทศ ได้แก่ ไก่สด ไส้กรอก แป้ง น า้มันปาล์ม ข้าวสาร ครีมสด ผัก  ผลไม้ น า้ตาล 
ส่วนประกอบท่ีใช้แต่งหน้าไอศกรีม (Topping) สินค้าประเภทเคร่ืองดื่ม และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น คิดเป็นร้อย
ละ 94.9 ของวัตถุดิบทัง้หมดโดยประมาณ 

2. แหล่งท่ีมาจากต่างประเทศโดยน าเข้าจากต่างประเทศโดยตรง ได้แก่ แป้งเพรซเซลมิกซ์ มันฝร่ังแปรรูปแช่
แข็ง มันบด เนือ้วัวน าเข้า เคร่ืองเทศ เนยแข็ง เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 5.1 โดยประมาณ 
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วัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าของแต่ละแบรนด์ มีดังนี  ้
1. Mister Donut: มีวัตถุดิบหลักคือ แป้ง ไขมันส าหรับทอด ฟิลลิ่ง และ ช็อคโกแลตโค้ทติง้  สั่งซื ้อจากผู้ ผลิต

ภายในประเทศ โดยบางส่วนต้องใช้วัตถุดิบทีน าเข้าจากต่างประเทศ  
2. KFC: มีวัตถุดิบหลักคือ ไก่สด ไก่แปรรูป แป้งและน า้มันส าหรับทอด ซ่ึงสั่งซือ้จากผู้ผลิตภายในประเทศหลาย

ราย  ส่วนวัตถุดิบท่ีต้องน าเข้าจะประกอบไปด้วย เคร่ืองเทศ และมันฝร่ังแปรรูปแช่แข็ง ตามสู ตรและ
มาตรฐานเฉพาะของKFC 

3. Auntie Anne’s: มีวัตถุดิบหลักคือแป้งเพรทเซล ซ่ึงต้องซือ้ตรงจากเจ้าของแฟรนไชส์ในต่างประเทศ  
4. Pepper Lunch: มีวัตถุดิบหลักคือ เนือ้ หมู ไก่ ปลาสด ข้าว ซอส สั่งซือ้จากผู้ผลิตภายในประเทศ โดยเนือ้วัว 

ปลา และเคร่ืองปรุงรสบางประเภทต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 
5. Cold Stone Creamery: มีวัตถุดิบหลักคือไอศกรีม ซ่ึงสั่งผลิตจากโรงงานในเครือ(CRGM) โดยวัตถุดิบท่ีใช้

ในการผลิตนัน้ ต้องน าเข้าจากเจ้าของแฟรนไชสใ์นต่างประเทศบางสว่น เพื่อให้เป็นไปตามสูตรมาตรฐานของ
แบรนด์ Cold Stone Creamery 

6. Chabuton: มีวัตถุดิบหลักคือ เส้นบะหม่ี และ หมูชาชู สั่งซือ้จากผู้ผลิตในประเทศไทย ในส่วนของน า้ ซุป
สั่งซือ้หัวเชือ้จากเจ้าของแฟรนไชส์ในต่างประเทศ 

7. The Terrace: มีวัตถุดิบหลักคือ ข้าว เนือ้ กุ้ ง ปลาหมึก ไก่ หมู ผัก และ น า้มันพืช สั่งซือ้จากผู้ผลิตหลายราย
ในประเทศไทย 

8. Yoshinoya: มีวัตถุดิบหลักคือเนือ้วัวชนิดพิเศษ ซ่ึงต้องน าเข้าจากในต่างประเทศ  ส่วนข้าว เนือ้หมู ไก่และผัก
ชนิดต่างๆสั่งซือ้จากผู้ผลิตภายในประเทศ 

9. Ootoya: มีวัตถุดิบหลักคือ เนือ้ หมู ไก่ ปลาสด โดย ปลาและซอสปรุงรสบางชนิดต้องน าเข้าจากเจ้าของแฟ
รนไชส์ในต่างประเทศ 

10. Tenya: มีวัตถุดิบหลักคือ  กุ้ ง สั่งซือ้จากผู้ผลิตในประเทศไทยและซอสปรุงรสบางชนิดต้องน าเข้าจากผู้ผลิต
ในต่างประเทศ 

11. Katsuya: มีวัตถุดิบหลักคือ  หมู สั่งซือ้จากผู้ผลิตในประเทศไทย   
 
คลังสินค้าและการจัดส่งวัตถุดิบ 
CRG ได้มีระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า และการกระจายสินค้าและวัตถุดิบเข้าสู่สาขา โดยมอบหมายให้ DHL 
เป็นผู้บริหารคลังสินค้า ท าหน้าท่ี รับสินค้า, จัดเก็บสินค้า, จ่ายสินค้าให้สาขาตามเอกสารใบเบกิ, ควบคุมอายุสินค้า
ภายในคลัง ซ่ึงช่วยลดปริมาณงาน และความซ า้ซ้อนของการท างาน อีกทัง้ยังช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งอีกด้วย  
 
การผลิต 
ขัน้ตอนการผลิตอาหารของ CRG แบง่ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

1. การผลิต ณ จุดจ าหน่าย  
2. การผลิตจากโรงงาน (โรงงานผลิตไอศกรีม ภายใต้ บริษัท ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด) 

ขัน้ตอนการผลิตของแต่ละแบรนด์ อยู่ภายใต้ข้อก าหนด และการควบคุมคุณภาพในทุกๆ ขัน้ตอน ของผู้ให้สิทธิในแต่
ละแบรนด์ โดยมีการฝึกอบรมพนักงาน และระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพอย่างสม ่า เสมอ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า
ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งมอบให้กับลูกค้าได้คุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ  
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการก าจัดของเสีย  
เร่ืองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม CRG  มีนโยบายในการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยไม่มีการใช้
บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟม ยกเว้นบรรจุภัณฑ์ท่ีต้องใช้ เพื่อเก็บความเย็นเท่านัน้ 
วิธีการก าจัดของเสียหรือวัตถุดิบท่ีเหลือใช้จากการผลิต ทุกๆ ร้านของแต่ละแบรนด์ จะมีระบบท่อน า้ ทิง้และถังดัก
ไขมันก่อนท่ีจะระบายน า้สู่ท่อระบายน า้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนีว้ัตถุดิบท่ีเหลือใช้จาก
การผลิตบางชนิด เช่น น า้มันก็จะน ามาจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการรายอ่ืนเพื่อน าไปใช้ในการผลิตสินค้าอ่ืนๆ ต่อไป 
เช่น สบู ่ไบโอดีเซล โดยมีข้อก าหนดว่า ผู้ ซือ้น า้มันเก่าจะต้องมีเอกสารตัวจริง รับรองว่าน าน า้ มันเก่าไปขายต่อให้
โรงงานใด และ CRG ได้ตรวจสอบการซือ้-ขายกับโรงงานปลายทางโดยสุ่มตรวจ 2-3 เดือนต่อครัง้จากการขอตรวจ
เอกสารการซือ้ขายจากโรงงานผู้ ซือ้ปลายทาง เพื่อป้องกันไม่ให้น า้มันเหล่านีไ้ปสู่ตลาดผู้บริโภค  
ส าหรับน า้เสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตไอศกรีม ท่ีโรงงาน บริษัท ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด จะถูกส่งเข้าระบบ
บ าบดัน า้ เสีย ท่ีออกแบบโดยใช้วิธีก า จัดแบบ Anaerobic Digestion ตามด้วย Activated Sludge Process ซ่ึง
สามารถรับน า้เสยีได้ถึง 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั จากนัน้น า้เสียท่ีผ่านกระบวนการบ าบดัแล้ว จะถูกส่งเข้าไปยังระบบ
บ าบดัน า้เสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมนวนครก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่ล าน า้สาธารณะต่อไป  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 

บริษัทได้กล่าวถึงปัจจัยความเสี่ยงซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทไว้
ในเอกสารฉบบันี ้ซ่ึงยังอาจมีความไม่แน่นอนอ่ืนท่ีไม่สามารถระบุได้ในขณะนี ้ดังนัน้ ผู้ มีส่วนได้เสียควรพิจารณา
ปัจจัยเสี่ยงอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีแสดงไว้ในเอกสารนีด้้วย 

3.1 ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก  

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัจจัยภายนอกท่ีท าให้เกิดความผันผวนของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ประกอบการ เช่นปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง
และการชุมนุมทางการเมือง ปัญหาการก่อการร้าย ปัญหาภัยธรรมชาติ ปัญหาเศรษฐกิจตกต ่า ตลอดจนความเสื่อม
โทรมของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ซ่ึงล้วนส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการตัดสินใจในการเดินทางของ
นักท่องเท่ียวทัง้ในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทเช่ือว่าการท่ีบริษัทและบริษัทย่อยได้กระจายท าเลท่ีตั ง้ของ
โรงแรมตามภูมิภาคต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงมุ่งเน้นขยายธุรกิจด้านการรับบริหารโรงแรมมากขึน้ ประกอบ
กับความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่าย การปรับตัวตามทิศทางการตลาด รวมทัง้การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
เช่น สายการบนิและบริษัทน าเท่ียว ซ่ึงสามารถช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบดังกล่าวได้พอสมควร  

ธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริการด่วนนัน้อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหาร เช่น โรคไข้หวัดนก 
(Avian Influenza หรือ Bird Flu) อย่างไรก็ตาม ในอดีตท่ีผ่านมา การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์ได้สง่ผลกระทบ
ต่อยอดขายของบริษัทในระยะแรกเท่านัน้  เ ม่ือผู้ บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง ผลกระทบนีก็้ได้ลดลง 
นอกจากนัน้ การท่ีธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริการด่วนมีประเภทอาหารท่ีแตก ต่างกันมากกว่า  10 แบรนด์ 
ประกอบด้วยอาหารหลักและอาหารเบาและมีการกระจายตัวของสาขาครอบคลุมไปในหลายพืน้ท่ีทัง้ในกรุงเทพฯ 
ปริมณฑล และตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ จึงสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยภายนอกดังกล่าวได้  

ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยยังคงเน้นให้ความส าคัญเร่ืองการวิจัยและพัฒนา ทัง้ทางด้านผลิตภัณฑ์ การ
บริการ และช่องทางการตลาด เพื่อรองรับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง  

3.2 ความเส่ียงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการแข่งขันทางธุรกิจ  

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูงมาโดยตลอด ซ่ึงมีสาเหตุ มาจากการเพิ่มจ านวนของโรงแรม
โดยเฉพาะระดับกลาง และ ระดับบน ซ่ึงเป็นโรงแรมในระดับกลุ่มเดียวกับโรงแรมของบริษัทเป็นสว่นใหญ่ ส่งผลให้เกิด
การแข่งขันด้านราคามากขึน้ รวมทัง้ผู้ประกอบการเดิมได้มีการพัฒนาและปรับตัวเพื่อการแข่งขันมากขึน้  ปัจจัย
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้และก าไรของบริษัทบ้าง  อย่างไรก็ดี บริษัทมองว่า การเติบโตของอุปสงค์ ในช่วงปี ท่ี
ผ่านมา และแนวโน้มการเติบโตในอนาคต ก็จะยังสามารถท าให้บริษัทมีการเติบโตรายได้ ได้อย่างเหมาะสม  

ในส่วนของธุรกิจอาหารและธรุกิจอาหารบริการด่วนเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมาโดยตลอด เพราะ
มีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาแข่งขันเสมอ เน่ืองจากธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจท่ีมีการป้องกันผู้ เข้าร่วมธุรกิจรายใหม่อยู่ในระดับ
ต ่า อีกทัง้ยังมีสินค้าชนิดใหม่ซ่ึงเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ
ก าไรของบริษัทได้ 
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บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงสภาวะการแข่งขันท่ีเกิดขึน้มาโดยตลอด จึงได้ให้ความส าคัญด้านการ
พัฒนาและการอบรมบุคลากรอย่างต่อเน่ือง รวมถึงเน้นเร่ืองคุณภาพของการให้บริการเพื่อให้แบรนด์เป็นท่ียอมรับ 
โดยมีทีมผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์สูงในวงการธรุกิจร่วมอยู่ในทีมบริหาร อีกทัง้บริษัทยังให้ความส าคัญในการวางแผน
การตลาดทัง้ในส่วนของธุรกิจโรงแรมและธรุกิจอาหารและธรุกิจอาหารบริการด่วน โดยเฉพาะในสว่นของธุรกิจอาหาร
บริการด่วน บริษัทได้มีการพัฒนาผลติภัณฑ์และการออกเมนูอาหารใหม่อย่างต่อเน่ือง การน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
เข้ามาใช้ในการให้บริการเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีทันสมัย  รวมทัง้การขยายตลาดให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค 
ส่งผลให้ช่ือเสียงของโรงแรมและแบรนด์อาหารและอาหารบริการด่วนเป็นท่ีนิยมและได้รับการยอมรับจากผู้ บริโภค 
บริษัทมีความเช่ือม่ันว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอ่ืนได้เป็นอย่างดี 

3.3 ความเส่ียงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการด าเนินธุรกิจภายใต้สัญญาแฟรนไชส์  

บริษัทย่อยด าเนินธุรกิจอาหารและอาหารบริการด่วนทัง้หมดภายใต้สัญญาแฟรนไชส์จากผู้ ให้สิทธิ 
(Franchisor) ในต่างประเทศ ทัง้นีส้ัญญาแฟรนไชส์ต่างๆนัน้ มีการระบุเงื่อนไขและอายุของสัญญาไว้ หากสัญญา
ดังกล่าวครบก าหนดและผู้ให้สิทธิในต่างประเทศไม่ประสงค์จะต่อสัญญาดังกล่าว หรือตกลงต่อสัญญาดังกล่าว
ภายใต้ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขท่ีไม่เป็นคุณต่อบริษัทย่อย เช่น การปรับเพิ่มค่า Initial Fee ส าหรับการเปิดสาขาใหม่ของ
ร้านอาหารและอาหารบริการด่วนหรือปรับเพิ่มอัตราส่วนแบง่รายได้อย่างมีนัยส าคัญ กรณีนีอ้าจส่งผลให้บริษัท
สูญเสียรายได้จากการด าเนินธุรกิจอาหารบริการด่วนภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ไปทัง้หมดหรือบางส่วน  

บริษัทได้ให้ความส าคัญในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้สิทธิมาโดยตลอดและเตรียมพร้อมในการ
เจรจาต่ออายุสัญญาแฟรนไชสล์่วงหน้าก่อนท่ีสัญญาจะครบก าหนดในแต่ละคราว ทัง้นี ้จากการท่ีบริษัทได้ร่วมงาน
กันกับเจ้าของแฟรนไชส์ในต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานานและมีประสบการณ์การบริหารงานแฟรนไชส์จนเป็นท่ี
ยอมรับ ท าให้บริษัทประสบความส าเร็จในการต่อสัญญาแฟรนไชส์มาโดยตลอด 

3.4 ความเส่ียงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการด าเนินธุรกิจอาหารและอาหารบริการด่วนอนัเป็น
ผลจากการต่อสัญญาเช่าพืน้ท่ีประกอบธุรกิจ  

ช่องทางการจ าหน่ายส าหรับธุรกิจอาหารและอาหารบริการด่วนท่ีด าเนินการโดยบริษัทย่อย ทัง้ในลักษณะ
ร้านค้าหรือการตัง้เคาน์เตอร์ ส่วนใหญ่จะเป็นการเช่าพืน้ท่ีในศูนยก์ารค้าและห้างสรรพสินค้าภายใต้สัญญาเช่าพืน้ท่ี 
ซ่ึงมีการระบุเงื่อนไขและอายุของสัญญาไว้ หากสัญญาดังกล่าวครบก าหนดและบริษัทย่อยไม่ได้รับการต่อสัญญา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพืน้ท่ีเช่าท่ีมีศักยภาพหรือหากผู้ให้เช่าตกลงต่อสัญญาเช่าภายใต้ข้อก าหนดหรือเงื่อนไข
ท่ีไม่เป็นคุณต่อบริษัทย่อย เช่น การปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าขึน้จากเดิมอย่างมีนัยส าคัญหรือบริษัทย่อยอาจต้องช าระ
ค่าตอบแทนสิทธิการเช่าหรือค่าจดทะเบยีนสิทธิการเช่าเป็นจ านวนมาก บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสีย
รายได้จากการด าเนินธุรกิจในพืน้ท่ีเช่าดังกล่าวไปทัง้หมดหรือบางส่วน 

อย่างไรก็ตามพืน้ท่ีเช่าท่ีบริษัทย่อยมีสัญญาอยู่ในปัจจุบนัมีก าหนดอายุสัญญาท่ีแตกต่างกันตามอายุและ
วันท่ีเร่ิมท าสัญญาเช่าพืน้ท่ีแต่ละแห่ง ท าให้เป็นการกระจายความเสีย่งได้บางสว่น ในขณะเดียวกัน บริษัทก็มีกลยุทธ์
การขยายสาขาใหม่กระจายออกไปในท าเลท่ีหลากหลายอยู่ตลอด โดยเน้นท่ีพืน้ท่ีท่ีมีศักยภาพในการเติบโตและ
ความสามารถในการสร้างก าไรเป็นหลัก รวมทัง้ยังได้ให้ความส าคัญกับการพิจารณาต่อสัญญาในพืน้ท่ีท่ีให้
ผลตอบแทนท่ีน่าพอใจ โดยเร่ิมเจรจาต่ออายุสญัญาก่อนท่ีสัญญาดังกล่าวจะครบก าหนดในแต่ละคราว โดยท่ีบริษัท
ย่อยมีแบรนด์อาหารและอาหารบริการด่วนท่ีเป็นท่ีนิยมติดตลาดและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ซ่ึงสามารถดึงดูด
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ให้ผู้บริโภคเข้ามาซือ้สินค้าและบริการอันเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารธุร กิจศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า 
ประกอบกับการท่ีบริษัทย่อยมีการเช่าพืน้ท่ีรวมกันขนาดใหญ่ เพื่อเป็นช่องทางการจ าหน่ายอาหารและอาหารบริการ
ด่วนมากกว่า 10 แบรนด์ ท าให้บริษัทย่อยมักจะได้รับการพิจารณาเป็นล าดับต้นๆ ในการต่ออายุสัญญาเช่าจาก
ผู้บริหารพืน้ท่ีเช่าในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า  

3.5 ความเส่ียงจากการต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของการออกหุ้นกู้และสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว 

ภายใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้ ของบริษัทและสัญญาเงินกู้ ยืมระยะยาว ของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน่ึง 
ก าหนดให้บริษัทด ารงอัตราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น โดยค านวณจากงบการเงินรวมทุกรายไตร
มาสของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในอัตราไม่เกิน 2:1 ทัง้นี ้ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีระดับ
อัตราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ี 0.77 เท่า 

3.6 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทและบริษัทในเครือมีรายได้บางส่วนท่ีเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ซ่ึงได้รับจากผู้จองห้องพักโรงแรมจาก
ต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมในการรับจ้างบริหารโรงแรม ซ่ึงทางบริษัทได้มีการตัง้อัตราค่าห้องพักโดยพจิารณาจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปีจากการประเมินของนักวเิคราะห์ และได้ตัง้ค่าเผือ่ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นไว้อีก
ทอดหน่ึง รวมทัง้มีรายจ่ายบางส่วนท่ีเป็นเงินสกุลต่างประเทศเช่น ค่า  Initial Fee ส าหรับการเปิดสาขาใหม่ของ
ร้านอาหารประเภทแฟรนไชส์ รวมทัง้การสั่งซือ้วัตถุดิบบางประเภทของธุรกิจอาหารจากต่างประเทศ  

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากในอดีตท่ีผ่านมา ทัง้รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินสกุลต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนท่ี
น้อยมากเม่ือเทียบกับรายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทและบริษัทในเครือ ตามล าดับ ซ่ึงอยู่ในระดับท่ีไม่เกิดผล
กระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นนัยส าคัญ  นอกจากนี ้จากการท่ีบริษัทและบริษัทในเครือขยายธุรกิจไปยัง
ต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทและบริษัทในเครือมีความเสีย่งจากความผนัผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เม่ือมีการแปลงค่า
ผลการด าเนินงานของธุรกิจในต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทในงบการเงินรวมของบริษัท ในส่วนของการจัดหาเงินนัน้ 
โดยท่ัวไป บริษัทจะกู้ ยืมเงินในสกุลเดียวกับสินทรัพย์ท่ีบริษทัลงทุนเพือ่ให้เกิดการหักกลบ หรือการป้องกัน ความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ (Natural Currency Hedging) ให้ได้มากท่ีสุด  

3.7 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้รวม 8,311 ล้านบาท คิดเป็น 59.5% ของหนีส้ินรวม 
โดยหากอัตราดอกเบีย้เพิ่มขึน้หรือลดลงทุก 0.25% จะส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายดอกเบีย้เพิ่มขึน้หรือ
ลดลงประมาณปีละ 10 ล้านบาท บริษัท และบริษัทในเครือตระหนักถึงความเสี่ยง และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้
ดังกล่าว โดยบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ให้เป็นไปตามคู่ มือการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ตามสภาวะของตลาดการเงิน ณ ขณะนัน้ๆ ทัง้นี ้
หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ของบริษัทและบริษัทในเครือในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 เป็นหนีส้ินท่ีมีอัตราดอกเบีย้แบบ
คงท่ี (Fixed rates) 

 

 



   สว่นที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้
 

สว่นที่ 3.1 (3) หน้าที่ 4 

3.8 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 

บริษัทมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจตามแนวทางพันธกิจของบริษัทฯ โดยการก าหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจของ
บริษัทให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงต่างๆท่ีบริษัทสามารถยอมรับได้  

เร่ืองความพร้อมทางธุรกิจ (Business Readiness)  บริษัทฯมีการก าหนดแผนงานการขยายธุรกิจทัง้ในและ
ต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทางธุรกิจเพื่อรองรับนโยบายการเติบโตทางธุรกิจท่ามกลาง
การแข่งขันท่ีรุนแรงขึน้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนาบุคลากรท่ีจ าเป็นทุกระดับ ในขณะท่ีการวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของโครงการใหม่ๆจะด าเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ ตลอดจนการวิเคราะห์ความน่าเ ช่ือถือของคู่ ค้า ทุก
กระบวนการ 

การลงทุนเพิ่มเติมในต่างประเทศ (Foreign Investment) บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ
เพิ่มเติมจากการลงทุนในประเทศมัลดีฟส์ ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนใหม่ๆในต่างประเทศ 
อาทิ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน ความส าเร็จของโครงการ ภาระผูกพันท่ีเ ก่ียวเน่ืองกับสัญญา การขอ
ใบอนุญาต และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นอกเหนือไปจากความเสี่ยงโดยท่ัวไปในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดี บริษัทมี
มาตรการในการควบคุม ดูแลการพัฒนาโครงการใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด ซ่ึงรวมถึงการศึกษาข้อมูลท่ีเ ก่ียวข้องทุก
กระบวนการในการประกอบธุรกิจของแต่ละประเทศอย่างละเอียดรอบคอบก่อนมีการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี ้
บริษัทมีการจัดตัง้ทีมงานเพื่อติดตามความเป็นไปของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศนัน้ และ
ส าหรับการลงทุนในประเทศท่ีบริษัทไม่เคยด าเนินธุรกิจมาก่อน บริษัทลดความเสี่ยงจากการลงทุนผ่านนโยบายร่วม
ลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีศักยภาพ เพื่อศึกษาสภาวะตลาดและเรียนรู้การด าเนินกิจการ จนกว่าจะมีความม่ันใจ
ในการด าเนินธุรกิจในประเทศนัน้ๆ เพียงพอ ก่อนการตัดสินใจลงทุนในสัดส่วนท่ีเพิ่มขึน้ในภายหลัง 

3.9 ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 

บริษัทมุ่งเน้นตรวจสอบกระบวนการปฏิบตัิงานในแต่ละขัน้ตอน ครอบคลุมทุกกระบวนการและทุกระดับ ว่า
ด้วยการลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากเหตุ
ต่างๆท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของลูกค้าและพนักงานเจ้าหน้าท่ีทุกระดับตลอดจนทรัพย์สินขององค์กรและทุกฝ่าย  

การสรรหาบุคลากรและการสร้างความผูกพันกับองค์กร  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ
ตามนโยบายการเติบโตทางธรุกิจอย่างต่อเน่ือง บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลว่าด้วยการจ้าง
งานของคู่แข่งทางธุรกิจ มีการจัดตัง้คณะกรรมการพิจารณาปรับโครงสร้างผลตอบแทนทุกระดับอย่างเป็นระบบ 
ตลอดจนจัดตัง้ทีมงานมีบทบาทหน้าท่ีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับขององค์กร  

การบริหารความเปลี่ยนแปลงทางธรุกิจ  บริษัทมีนโยบายการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร เพื่อรองรับ
ความต้องการท่ีจ าเป็นทางธุรกิจ จึงจ าเป็นต้องสรรหาระบบใหม่ๆท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกกระบวนการและมี
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทท่ีมุ่งเน้นความพร้อมทางธุรกิจและการเติบโตทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการเดียวกันนีจ้ าเป็นต้องมีการคัดเลือกผู้ ค้าท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการ
พัฒนาระบบท่ีน่าเช่ือถือ 

การบริหารสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง มีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ตามระดับความรุนแรงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนีย้ังมีการจัดท าแผนความ
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ต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) โดยป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักทางธุร กิจและองค์กรได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านัน้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถบริหารได้  

ด้านอุบตัิภัยอ่ืนๆ เช่นภัยธรรมชาติ บริษัทให้ความส าคัญการบริหารจัดการป้องกัน และการกอบกู้
สถานการณ์ในเชิงรุก โดยมีการก าหนดระเบยีบปฏิบตัิการให้ทุกสาขาใช้ปฏิบตัิ  มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการตาม
ก าหนด นอกจากนีย้ังมีการก าหนดแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจเพื่อรองรับความเสี่ยงเหล่านัน้อีกด้วย  

3.10 ความเส่ียงด้านการเงิน 

บริษัทมุ่งเน้นนโยบายการใช้เงินอย่างระมัดระวังภายในงบประมาณท่ีก าหนด และการบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้และเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ มีส่วนได้เสียได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้
บริษัทมีนโยบายการจัดสรรเงินทุนท่ีเหมาะสมและเพียงพอโดยสามารถบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้
เพื่อคงศักยภาพในการด าเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันท่ีรุนแรง 

เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน และมีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอเพื่อขยายกิจการ ลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ๆ 
และเข้าซือ้กิจการอ่ืน บริษัทมีการด ารงอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมส่งผลให้
บริษัทสามารถด ารงสภาพคล่องและส ารองวงเงินกู้ จากสถาบนัการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจและ
การขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้บริษัทยังมีการกระจายแหล่งเงินทุนให้มีความหลากหลาย และใช้เคร่ืองมือ
ทางการเงินในการระดมทุนอย่างเหมาะสม 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  
 
บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินท่ีส าคัญท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี  ้

1. ท่ีดิน  
 

1.1 ท่ีดินท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
 

บริษัท/บริษัทย่อย 
 

สถานท่ีตัง้ 
 

ประเภท / ขนาด 
 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ 

 
วัตถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31 มี.ค. 59 

(ล้านบาท) 

 
ภาระผูกพัน 

ธุรกิจโรงแรม       
1.  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด 

(มหาชน) 
อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 

ท่ีดินขนาด  42 ไร่ เจ้าของ 
 

ด าเนินกิจการโรงแรม    775.0 น าสิทธิการเช่าท่ีดินมาผูกพันหรือ
เป็นประกันหนีใ้ห้กับธนาคาร 
ตามสัญญากู้ เงิน วงเงิน 2,010 

ลบ. 
2. บริษัท เซ็นทรัลสมุยบชีรีสอร์ท จ ากัด อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ต าบลกะรน 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 

 
ต าบลฉลอง (ราไวย์) 

อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 

ท่ีดินขนาด  24 ไร่ 
 
 

ท่ีดินขนาด  41 ไร่ 
 
 
 

ท่ีดินขนาด 3 ไร่ 

เจ้าของ 
 
 

เจ้าของ 
 
 
 

เจ้าของ 

ให้เช่าระยะยาวแก่กองทุน
รวม 

 
 

ด าเนินกิจการโรงแรม 
 
 
 

สร้างเป็นส่วนซักรีดของ
โรงแรม 

7.8 
 
 

302.3 
 
 
 

23.7 

- 
 

 
จ านองเพื่อค า้ประกันการกู้ยืมเงนิ
วงเงิน 1,600 ลบ. 

 
 
- 
 

สว่นที่ 3.1 (4) หน้าที่ 1 



                                                                         สว่นที่ 3 ผู้ออกตราสาร 

   

 
บริษัท/บริษัทย่อย 

 
สถานท่ีตัง้ 

 
ประเภท / ขนาด 

 
ลักษณะ 
กรรมสิทธิ 

 
วัตถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31 มี.ค. 59 

(ล้านบาท) 

 
ภาระผูกพัน 

 

3. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จ ากัด อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

ท่ีดินขนาด  2  ไร่ เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 54.7 - 

4.  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิล ล์ 
จ ากัด 

อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

ท่ีดินขนาด  45 ไร่ เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 4.2 - 

5. บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จ ากัด อ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ท่ีดินขนาด  38 ไร่ 
ท่ีดินขนาด  1  ไร่ 

เจ้าของ 
เจ้าของ 

สร้างเป็นโรงแรม 
สร้างเป็นหอพักพนักงาน 

53.4 
0.9 

- 
- 

6.  บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จ ากัด อ าเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 

ท่ีดินขนาด  14 ไร่ เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 5.4 - 

7. บริษัท เซ็นทรัลกระบีเ่บย์รีสอร์ท จ ากัด ต าบลอ่าวนาง 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี ่

ท่ีดินขนาด  43 ไร่ เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 101.9 จ านองเพื่อค า้ประกันการกู้ยืมเงนิ
และโอดีวงเงิน 530 ลบ. 
 

8.  บริษัท โรงแรมกะรน ภูเก็ต จ ากัด อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 

ท่ีดินขนาด 30 ไร่ 3 
งาน 3.4 ตรว. 

เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 155.0 จ านองเพื่อค า้ประกันการกู้ยืมเงนิ
วงเงิน 1,000 ลบ. 
 

9.  บริษัท โรงแรมกะตะ ภูเก็ต จ ากัด อ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 

ท่ีดินขนาด 13 ไร่  เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 236.5 จ านองเพื่อค า้ประกันการกู้ยืมเงนิ
วงเงิน 300 ลบ. 

ธุรกิจอาหาร       
1.  บริษัท ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 
     

อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

ท่ีดินขนาด 5 ไร่  1 
งาน 20 ตรว. 

เจ้าของ สร้างเป็นโรงงาน 
ผลิตไอศกรีม 

24.4 - 
 

สว่นที่ 3.1 (4) หน้าที่ 2 
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1.2 ท่ีดินรอการพัฒนา 
 

บริษัท/บริษัทย่อย 
 

สถานท่ีตัง้ 
 

ประเภท / ขนาด 
 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ 

 
วัตถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31 มี.ค. 59 

(ล้านบาท) 

 
ภาระผูกพัน 

1.  บริษัท เซ็นทรัลกระบีเ่บย์รีสอร์ท จ ากัด อ าเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี ่

ท่ีดินขนาด  31 ไร่ เจ้าของ รอการพัฒนาเป็นโรงแรม 76.5 - 

2.  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จ ากัด อ าเภอเกาะกูด 
จังหวัดตราด 

ท่ีดินขนาด  81 ไร่ เจ้าของ รอการพัฒนาเป็นโรงแรม 119.2 - 

3.  บริษัท ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จ ากัด อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 

ท่ีดินขนาด 4 ไร่ เจ้าของ รอการพัฒนา 81.4 - 

4.  บริษัท เอส.พี. เรียลตี ้พัทยา บชี จ ากัด อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 

ท่ีดินขนาด 4 ไร่ 1 
งาน 50 ตรว. 

เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 101.4                        - 

5.  บริษัท เอส.พี เรียลตี ้ลันตา บชี จ ากัด อ าเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี ่

ท่ีดินขนาด 15 ไร่ เจ้าของ รอการพัฒนา 58.7 - 

6.  บริษัท เอส.พี เรียลตี ้หาดฝร่ัง รีสอร์ท 
จ ากัด 

อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

ท่ีดินขนาด 60 ไร่ 3 
งาน 32 ตรว. 

เจ้าของ รอการพัฒนา 88.6 - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

สว่นที่ 3.1 (4) หน้าที่ 3 
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2. สิทธิการเช่า 
 

บริษัท/บริษัทย่อย 
 

สถานท่ีตัง้ 
 

ประเภทของ 
การถือสิทธิ 

 
วัตถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31 มี.ค. 59 

(ล้านบาท) 

 
ภาระผูกพัน 

ธุรกิจโรงแรม       
1. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ า กั ด 

(มหาชน) 
เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 
 

การเช่า ด าเนินกิจการโรงแรม 75.3 - 

2.  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 

การเช่า ด าเนินกิจการโรงแรม 153.9 ตามสัญญากู้ เงินกับธนาคาร วงเงิน 2,300 ลบ. 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด ตกลงจะไม่
จ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
ในสิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน รวมทัง้อาคารและสิ่ง
ปลูกสร้าง  โดยไม่ไ ด้รับความยินยอมจา ก
ธนาคาร 

3. Centara Maldives Pvt. Ltd. 
 

ประเทศมัลดีฟส์ การเช่า ด าเนินกิจการโรงแรม 272.9 - 

4. R.M.L. Leisure Pvt. Ltd. 
 

ประเทศมัลดีฟส์ การเช่า ด าเนินกิจการโรงแรม 116.9 - 

5. บริษัท โคซ่ี โฮเต็ล จ ากัด 
 
 
 
 

ต าบลบอ่ผุด 
อ าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 

การเช่า ด าเนินกิจการโรงแรม 4.9 - 

สว่นที่ 3.1 (4) หน้าที่ 4 
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บริษัท/บริษัทย่อย 

 
สถานท่ีตัง้ 

 
ประเภทของ 
การถือสิทธิ 

 
วัตถุประสงค์ของ 
การถือครอง 

มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31 มี.ค. 59 

(ล้านบาท) 

 
ภาระผูกพัน 

ธุรกิจอาหาร      
1.  บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด 
 

หลายแห่ง 
 

การเช่า 
 

ด าเนินกิจการผลิตและ 
จ าหน่ายไก่ทอด  

“เคเอฟซี” 

5.3 ( 1 ) 

หลายแห่ง 
 

การเช่า 
 

ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายของว่าง 
“มิสเตอร์โดนัท” 

3.9 ( 1 ) 

หลายแห่ง 
 

การเช่า ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายของว่าง 
“อานตี ้แอนส์” 

6.2 ( 1 ) 

หลายแห่ง 
 

การเช่า ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายราเมน 

“เทนยะ” 

0.6 ( 1 ) 

หลายแห่ง 
 

การเช่า ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายราเมน 

“คัตสึยะ” 

0.8 ( 1 ) 

2.  บริษัท ซีอา ร์ จี อิน เตอร์เนช่ันแนล ฟู้ ด 
จ ากัด 

 

หลายแห่ง 
 

การเช่า ด าเนินการผลิตและ 
จ าหน่ายอาหารญ่ีปุ่ น  

“โอโตยะ” 

19.1  
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มูลค่าสุทธิทางบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีดังนี ้
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อายุการใช้งาน (ปี) มูลค่าตามบัญชี  ณ  31 มี.ค. 59 

 (ล้านบาท) 
ท่ีดิน (1) - 2,410.8 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  10 – 25 ปี หรือตามอายุสัญญาเช่า 341.8 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร(1)(2) 10 – 50 ปี 10,680.1 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์  5 – 30 ปี 2,957.0 
เคร่ืองตกแต่งติดตัง้และอุปกรณ์ส านักงาน 3 – 19 ปี 865.9 
เคร่ืองใช้ในการด าเนินงาน - 431.4 
ส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า 3 – 20 ปี 645.5 
ยานพาหนะ 5 – 10 ปี 79.0 
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง - 302.5 
รวม  18,714.0 

 
(1) บริษัทและบริษัทย่อย มีการจ านองท่ีดิน และอาคารเพื่อค า้ประกันการกู้ ยืมเงินเป็นวงเงินทัง้สิน้ 3,610 ล้านบาท 
(2) บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ให้ค าม่ันว่าตราบเท่าท่ีมีหนีส้นิ (เงินกู้ ยืมและโอดี) ค้างช าระอยู่กับธนาคารจะไม่จ าหน่ายจ่ายโอนหรือ

ก่อภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าในจ านวนเกินกว่าท่ีตกลงตามสัญญา โดยมิได้รับค ายินยอมจากธนาคาร  
 

บริษัทใช้นโยบายการบญัชีเก่ียวกับค่าความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ืองการรวมธุรกิจ  โดยการเปรียบเทียบต้นทุน
การซือ้เงินลงทุนกับมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีก าหนดได้ ณ วันท่ีเกิดรายการ อันมีผลท าให้ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558  บริษัท
และบริษัทย่อยมีมูลค่าสุทธิของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  รวมการปรับมูลค่ายุตธิรรมสุทธิ 18,714.0 ล้านบาท และ 18,915.5 ล้านบาท ตามล าดับ 
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มูลค่าสุทธิทางบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีดังนี  ้
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อายุการใช้งาน (ปี) มูลค่าตามบัญชี  ณ 31 มี.ค. 59 

(ล้านบาท) 
มูลค่ายุติธรรม  ณ 31 มี.ค. 59 

(ล้านบาท) 
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร 15 – 30 ปี 437 3,652 

 
มูลค่าสุทธิทางบญัชีของสิทธิการเช่า มีดังนี ้
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อายุการใช้งาน (ปี) มูลค่าตามบัญชี  ณ 31 มี.ค. 59 

(ล้านบาท) 
สิทธิการเช่า ตามอายุสัญญาเช่า 659.9 

 
ทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตนท่ีส าคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย มีดังนี  ้
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อายุการใช้งาน (ปี) มูลค่าตามบัญชี  ณ 31 มี.ค. 59 

(ล้านบาท) 
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ 10 ปี 66.4 
ค่าสัญญาสิทธ ิ 10 ปี 130.0 
ค่าสิทธิแรกเร่ิมรอตัดบญัชี 10 ปี 178.3 
รวม  374.7 

 
 
 
 

สว่นที่ 3.1 (4) หน้าที่ 7 
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สรุปสาระส าคัญของสัญญาในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย  
ธุรกิจโรงแรม 
1. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) 
1.1 สัญญา เช่าช่วงท่ีดินและ/ หรืออาคารสิ่งปลูกสร้าง 
 คู่สัญญา บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จ ากัด (“CID”)  

ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน และได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินและ/ หรืออาคารกับการ
รถไฟแห่งประเทศไทย (“การรถไฟ”)  

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

ทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ (เดิมช่ือ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว) และส่วน
ปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้อมทัง้ทรัพย์สินครุภัณฑ ์กับบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์
พัฒนา จ ากัด (“ผู้ให้เช่าช่วง”) โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทน
การได้สิทธิเช่าช่วง และค่าเช่าส าหรับการเช่าช่วงสินทรัพย์รายปี ให้แก่ผู้ให้
เช่าช่วงตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นจ านวนเงินรวม 2,556 ล้านบาท นอกจากนี ้
บริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าครุภัณฑ์ให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงตลอดอายุสัญญาเช่าเป็น
จ านวนเงินรวม/ 31/ ล้านบาท 
ทรัพย์สินท่ีเช่าท่ีบริษัทได้ด าเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แก้ไข 
ดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือสร้างทดแทนทรัพย์สินเดิมตามสัญญานี ้ให้ตก
เป็นกรรมสิทธิ์ของ รฟท. ทันทีท่ีมีการด าเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ นอกจากนี ้
บริษทัต้องส่งมอบครุภัณฑ์ท่ีเช่าตามรายการในสัญญาเช่าให้แก่ รฟท. เม่ือ
สิน้สุดสัญญาเช่าตามสภาพตามสมควรและอายุการใช้งานในขณะนัน้ 

 การยกเลิกสัญญา เม่ือคู่สัญญาท าผิดเงื่อนไขของสัญญา 
1.2 สัญญา Service  Agreement 
 คู่สัญญา บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จ ากัด 
 ระยะเวลาสัญญา 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ส าหรับสัญญาปัจจุบนั 
 อายุสัญญา 1 ปี 
 การต่ออายุสัญญา ต่ออายุสัญญาทุก 1 ปี 
 สรุปสาระส าคัญของสัญญา บริษัทได้รับข้อมูลทางธุรกิจและค าแนะน าต่างๆ อันเก่ียวกับการตัดสินใจท่ี

เป็นประโยชน์ โดยมีอัตราค่าบริการตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 
 การยกเลิกสัญญา เม่ือมีการท าผิดเงื่อนไขของสัญญา คู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดย

แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบชีรีสอร์ท จ ากัด 
 สัญญา เช่าท่ีดิน อาคารโรงแรมและทรัพย์สินของโรงแรมรถไฟหัวหิน 
 คู่สัญญา การรถไฟแห่งประเทศไทย (“การรถไฟ”) 
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 ระยะเวลาสัญญา 15 มกราคม 2529 ถึง15 มกราคม 2559 
 การต่ออายุสัญญา สามารถต่อสัญญาออกไปได้โดยอัตโนมัติอีก 3 ปี 4 เดือนและมีสิทธิท่ีจะต่อ

อายุสัญญาได้อีก 2 ครัง้ ๆ ละ 15 ปี โดยผู้ เช่าต้องแจ้งความจ านงกับผู้ให้เช่า
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 เดือนก่อนวันหมดอายุ
สัญญาแต่ละครัง้ 

 สรุปสาระส าคัญของสัญญา บริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าตามจ านวนเงินท่ีระบุไว้ในสัญญาเร่ิมตัง้แต่วันท่ี 15 
มกราคม 2529 นอกจากนีบ้ริษัทจะต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขในสัญญาโดยน า
หนังสือค า้ประกัน ซ่ึงออกโดยธนาคารเพื่อเป็นการประกันแก่การรถไฟ  
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูก
สร้างท่ีบริษัทเป็นผู้ จัดหาเพิ่มเติมรวมทัง้ส่วนท่ีติดตัง้เพิ่มให้แก่การรถไฟ   

 การยกเลิกสัญญา เม่ือคู่สัญญาท าผิดเงื่อนไขของสัญญา 
3. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จ ากัด 
 สัญญา เช่าช่วงท่ีดินและอาคารในส่วนของโรงแรม 
 คู่สัญญา กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (ผู้ให้เช่าช่วง) 
 ระยะเวลาสัญญา 22 เมษายน 2548 ถึง 22 ธันวาคม 2575 
 การต่ออายุสัญญา ภายใต้เงื่อนไขท่ีผู้ให้เช่าสามารถต่ออายสุัญญาเช่าหลักออกไปได้ ผู้ให้เช่าตก

ลงให้ผู้ เช่าช่วงต่อสัญญาเช่าออกไปอีก โดยคู่สัญญาจะเจรจาเงื่อนไขและ
ราคาท่ีเหมาะสมของสัญญาดังกล่าวต่อไป เม่ือท าการตกลงได้แล้ว ผู้ เช่าช่วง
ตกลงต่อสัญญาเช่าอีกในระยะเวลาท่ีเท่ากันหลงัจากครบระยะเวลาเช่า โดยผู้
เช่าช่วงจะต้องลงนามในสัญญาต่ออายุหรือสัญญาเช่าใหม่ภายในปี 2572 

 สรุปสาระส าคัญของสัญญา บริษัทได้ท าสัญญาเช่าช่วงท่ีดนิและอาคารในส่วนของโรงแรมจากกองทุนรวม
ธุรกิจไทย 4 เพื่อพัฒนาและใช้ประกอบการด าเนินธุรกิจเก่ียวกับโรงแรมหรือ
ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าและค่าเช่ารายปีให้แก่
กองทุนตลอดอายุของสัญญาเป็นจ านวนเงิน 1,188.75 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัท
ได้ช าระค่าเช่าล่วงหน้าเม่ือลงนามในสัญญาเป็นจ านวนเงิน 275 ล้านบาท 
ส าหรับส่วนท่ีเหลือจะถูกทยอยช าระคืนเป็นรายปี ตลอดระยะเวลาของ
สัญญา  

 การยกเลิกสัญญา สัญญายกเลิกเม่ือสิน้สุดระยะเวลาการเช่า หรือเม่ือสัญญาเช่าหลักสิน้สุดลง 
หรือผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา เม่ือผู้ เช่าช่วงน าทรัพย์สินท่ีเช่าไปให้ผู้ อ่ืน
เช่าช่วง หรือจ าหน่าย จ่าย โอนสิทธิตามสัญญาเช่าช่วง หรือน าไปเป็น
หลักประกันการช าระหนีใ้ห้แก่บุคคลอ่ืน 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 าหรับสัญญาปัจจุบนั 
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 อายุสัญญา 30 ปี 
 การต่ออายุสัญญา - 
 สรุปสาระส าคัญของสัญญา CDS ตกลงเช่าส่วนหน่ึงของอาคารของบริษัท เพื่อใช้ประกอบกิจการ

ศูนย์การค้า โดยมีรายได้รวมประมาณ 428 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญา 
 การยกเลิกสัญญา คู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร เม่ือมีการ

ท าผิดเงื่อนไขของสัญญา 
5. บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด (“CRG”) 
5.1 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  “Mister Donut” 
 สัญญา Master Franchise Agreement 
 คู่สัญญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด และ Duskin Co., Ltd. 
 วันท่ีท าสัญญา 1 เมษายน 2541 
 อายุสัญญา 20  ปี 
 สรุปสาระส าคัญของสัญญา Duskin Co.,Ltd. ให้สิทธิใช้เคร่ืองหมายการค้า ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

ต่าง ๆ ในการผลิต และจ าหน่ายอาหารประเภทโดนัท ขนมอบ และอาหาร
ประเภทอ่ืน ๆ สนับสนุนการด าเนินงานร้านค้าภายในประเทศ โดยก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นอัตราร้อยละตามสัญญา และไม่มีข้อตกลงเร่ืองจ านวนสาขา
ขัน้ต ่าท่ีต้องเปิดในแต่ละปี 

 เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สัญญาสิน้สุดเม่ือบริษัทเลิกกิจการ หรือเม่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงละเมิดข้อตกลง
ในสัญญา  

5.2 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  “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.) 

 วันท่ีท าสัญญา วันท่ีเปิดของแต่ละสาขา 
 อายุสัญญา แต่ละสาขามีอายุสัญญา 10 ปีนับจากวันท่ีเปิดด าเนินกิจการและสามารถขอ

ต่ออายุสัญญาได้อีกคราวละ 10 ปี 

 สรุปสาระส าคัญของสัญญา บริษัท ยัม เรสเทอรองส์ อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด ให้สิทธิ CRG 
ใช้เคร่ืองหมายการค้า “เค เอฟ ซี” รวมถึงให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนิคต่าง ๆ 
ในการผลิต การวิจัยพัฒนา การตลาดและส่งเสริมการขาย การทดสอบ
คุณภาพอาหาร และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการด าเนินงานและให้
ข่าวสารท่ีจ าเป็นเพื่อใช้ในการพัฒนาการด าเนินงาน โดยก าหนดค่าตอบแทน
ในขัน้ต้นและเป็นอัตราร้อยละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี 

 เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สัญญาสิน้สุดเม่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงละเมิดข้อตกลงในสัญญา  
5.3 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม “อานตี ้แอนส์” 
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 สัญญา Development Agreement และ Trademark License Agreement 
 คู่สัญญา Auntie Anne’s, Inc. กับ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด (ซ่ึงเป็นผู้

ได้รับโอนสิทธิต่อจาก บริษัท ฟู้ ด โนเวลตีส้์ จ ากัด) 
 วันท่ีท าสัญญา 15 พฤษภาคม 2545 
 อายุสัญญา สิน้สุดสัญญาวันท่ี 12 พฤษภาคม 2570 
 สรุปสาระส าคัญของสัญญา Auntie Anne’s, Inc. ให้สิทธิบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด (ซ่ึงเป็น

ผู้ได้รับโอนสิทธิต่อจากบริษัท ฟู้ ด โนเวลตีส้์ จ ากัด) ให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า 
ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ในการผลิตและจ าหน่ายขนมอบและ
เคร่ืองดื่มภายใต้ช่ือ “AUNTIE ANNE’S” โดยก าหนดอัตราค่าตอบแทนใน
อัตราท่ีตกลงร่วมกัน และบริษัทต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้
ตามสัญญา และมีข้อตกลงเร่ืองจ านวนสาขาขัน้ต ่าท่ีต้องเปิดในแต่ละปีซ่ึงท่ี
ผ่านมาบริษัทสามารถเปิดสาขาได้สูงกว่าข้อตกลงมาโดยตลอด แต่ทัง้นี ้หาก
บริษัทไม่สามารถเปิดสาขาขัน้ต ่าได้ตามข้อตกลง ก็สามารถท่ีจะเจรจากับ
เจ้าของสิทธิเก่ียวกับสาเหตุและมาตรการด าเนินการต่อไป 

 เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สัญญาสิน้สุดเม่ือบริษัทไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญาและ
ตาม Development Schedule 

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

จ ากัด ให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า,ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆในการ
ผลิต และ จ าหน่ายผลิตภัณฑ ์โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็น อัตราร้อยละ จาก
ยอดขาย และมีข้อตกลงเร่ืองจ านวนสาขาท่ีต้องเปิดในแต่ละปี 

 เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สัญญาสิน้สุดเม่ือบริษัทไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญา  
5.5 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  “ชาบูตง” 
 สัญญา Franchise Agreement 
 คู่สัญญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด กับ Globeat Japan Inc. 
 วนัท่ีท าสัญญา 29 ธันวาคม 2552 
 อายุสัญญา 10 ปี และสามารถต่ออายุได้ตามท่ีบริษัทตกลงร่วมกัน 
 สรุปสาระส าคัญของสัญญา Globeat Japan Inc. ให้สิทธิ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ใช้

เคร่ืองหมายการค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ในการผลิต
จ าหน่ายผลิตภัณฑ ์สนับสนุนการด าเนินงานและให้ข่าวสารท่ีจ าเป็นเพื่อใช้ใน
การพัฒนาการด าเนินงาน โดยก าหนดค่าตอบแทนในขัน้ต้นและเป็นอัตรา
ร้อยละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี 
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   สว่นที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้
 

 

 เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สัญญาสิน้สุดเม่ือบริษัทไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญา  
5.6 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  “โคล สโตน ครีมเมอร่ี” 
 สัญญา Master Franchise Agreement 
 คู่สัญญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด กับ KAHALA FRANCHISE CORP.   
 วันท่ีท าสัญญา 30 ธันวาคม 2552 
 อายุสัญญา 20 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 10 ปี 
 สรุปสาระส าคัญของสัญญา Kahala Franchise Corp ให้สิทธิ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ใช้

เคร่ืองหมายการค้า องค์ความรู้ และ เคร่ืองมือท่ีได้รับการพัฒนา เพื่อ
ด าเนินงานร้านค้าภายในประเทศ ภายใต้ช่ือ “ Cold Stone Creamery” และ
ขายสินค้าภายใต้ฉลากของผู้ให้สิทธิในพืน้ท่ีท่ีได้รับอนุญาตในประเทศ เพื่อ
เป็นการตอบแทนสิทธิดังกล่าว  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ตก
ลงจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามท่ีระบุในสัญญา และต้องปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา 

 เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สัญญาสิน้สุดเม่ือบริษัทไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญา 
5.7 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  “เดอะ เทอเรส” 

สัญญา สัญญาจ้างบริหารงาน 
คู่สัญญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด กับ บริษัท ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. 

จ ากัด 
วันท่ีท าสัญญา 1 พฤษภาคม 2553 
อายุสัญญา 3 ปี และสามารถต่ออายุได้คราวละ 3 ปี 
สรุปสาระส าคัญของสัญญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด เป็นผู้ รับจ้างบริหารจัดการ 

“ร้านอาหาร เดอะ เทอเรส” ให้กับ บริษัท ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จ ากัด จ านวน 
6 สาขา พร้อมทัง้ได้ซือ้ลิขสิทธิ์เคร่ืองหมายการค้า สูตรการผลิต รวมทัง้การ
บริหารจัดการภายใต้แบรนด ์“เดอะ เทอเรส” รวมถึงสิทธิในการขยายสาขาทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ 

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สัญญาสิน้สุดเม่ือบริษัทไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญา  
5.8 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  “โยชิโนยะ” 

สัญญา Franchise Agreement 
คู่สัญญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด กับ Globeat Japan Inc. 
วันท่ีท าสัญญา 29 ธันวาคม 2552 
อายุสัญญา 10 ปี และสามารถต่ออายุได้ตามท่ีบริษัทตกลงร่วมกัน 
สรุปสาระส าคัญของสัญญา Globeat Japan Inc. ให้สิทธิ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด ใช้

เคร่ืองหมายการค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ในการผลิต
จ าหน่ายผลิตภัณฑ ์สนับสนุนการด าเนินงานและให้ข่าวสารท่ีจ าเป็นเพื่อใช้
ในการพัฒนาการด าเนินงาน โดยก าหนดค่าตอบแทนในขัน้ต้นและเป็นอัตรา      
ร้อยละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี 
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เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สัญญาสิน้สุดเม่ือบริษัทไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญา 
5.9 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  “เทนยะ” 

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

เคร่ืองหมายการค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ในการผลิต
จ าหน่ายผลิตภัณฑ ์สนับสนุนการด าเนินงานและให้ข่าวสารท่ีจ าเป็นเพื่อใช้
ในการพัฒนาการด าเนินงาน โดยก าหนดค่าตอบแทนในขัน้ต้นและเป็นอัตรา
ร้อยละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี 

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สัญญาสิน้สุดเม่ือบริษัทไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญา  
5.10 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  “คัตสึยะ” 

สัญญา Katsuya Franchise Agreement 
คู่สัญญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากัด และ 

 Arcland Service(H.K.) Co.,Ltd. 
วันท่ีท 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 ใช้เคร่ืองหมายการค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ใน
การผลิตจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการด าเนินงานและให้ข่าวสารท่ี
จ าเป็นเพื่อใช้ในการพัฒนาการด าเนินงาน โดยก าหนดค่าตอบแทนในขัน้ต้น
และเป็นอัตราร้อยละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี 

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สัญญาสิน้สุดเม่ือบริษัทไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญา 
5.11 ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม  “โอโตยะ” 

สัญญา Master Franchise Agreement 
คู่สัญญา บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนช่ันแนล ฟู้ ด  จ ากัด กับ Ootoya Holdings Co., 

Ltd. 
วันท่ีท าสัญญา 31 สิงหาคม 2554 
อายุสัญญา 10 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 10 ปี 
สรุปสาระส าคัญของสัญญา Ootoya Holdings Co., Ltd. อนุญาตให้ บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนช่ันแนล 

ฟู้ ด  จ ากัด ได้รับสิทธิในการด าเนินธุรกิจภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ
เคร่ืองหมายการค้า และสิทธิในการให้ผู้ รับสิทธิต่อ ด าเนินงานร้านค้า
ภายในประเทศภายใต้ช่ือ “OOTOYA” เพื่อเป็นการตอบแทนสิทธิดังกล่าว
บริษัทตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆตามท่ีระบุในสัญญาและปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา   
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เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา สัญญาสิน้สุดเม่ือบริษัทไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญา  
 

5.12 สัญญา Service  Agreement 
 คู่สัญญา บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จ ากัด 
 ระยะเวลาสัญญา 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ส าหรับสัญญาปัจจุบนั 
 อายุสัญญา 1 ปี 
 การต่ออายุสัญญา ต่ออายุสัญญาทุก 1 ปี 
 สรุปสาระส าคัญของสัญญา บริษัทได้รับข้อมูลทางธุรกิจและค าแนะน าต่างๆ อันเก่ียวกับการตัดสินใจท่ี

เป็นประโยชน์ โดยมีอัตราค่าบริการตามอัตราท่ีระบุในสัญญา  
 การยกเลิกสัญญา เม่ือมีการท าผิดเงื่อนไขของสัญญา คู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดย

แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
นโยบายการลงทุน และการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน  (ในราคา
ทุน) ส าหรับธุรกิจโรงแรมมูลค่ารวม 4,463 ล้านบาท ธุรกิจอาหาร มูลค่า 670 ล้านบาท และลงทุนในกองทุน
อสังหาริมทรัพย์จ านวน 620 ล้านบาท โดยบริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 41 ของสินทรัพย์รวม ทัง้นี ้
บริษัทมีนโยบายท่ีจะลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวเน่ืองกันกับบริษัทในลักษณะท่ีบริษัทมี
สัดส่วนการถือหุ้นเพียงพอท่ีจะเป็นผู้ ร่วมก าหนดนโยบายในบริษัทท่ีจะลงทุนโดยจะส่งกรรมการเข้าเป็นตัวแทนใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสดัส่วนการถือหุ้น และคาดว่าในระยะอีก 3 ปี ข้างหน้าบริษัทมีนโยบายท่ีจะ
เพิ่มการลงทุนในธุรกิจโรงแรมมากขึน้ 
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สว่นที่ 3.1 (5) หน้าที่ 1 

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทไม่มีคดีความท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทท่ีมีจ านวนสงู
กว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น 
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สว่นที่ 3.1 (6) หน้าที่ 1 

6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 
6.1  ข้อมูลท่ัวไป 
 
ช่ือบริษัท บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร อาหาร และเคร่ืองดื่ม ฯลฯ  
เลขทะเบยีนบริษัท 0107536001389 (เดิมเลขท่ี บมจ. 212) 
Home Page http://www.centarahotelsresorts.com 
 
ทุนเรือนหุ้น ณ 31 มีนาคม 2559 
ทุนจดทะเบยีน: 1,350,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว: 1,350,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
 
ส านักงานใหญ่ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
สถานท่ีตัง้ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ (02) 769-1234 
โทรสาร (02) 769-1235 
 
ส านักงาน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  
สถานท่ีตัง้ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ (02) 541-1234 
โทรสาร (02) 541-1087 
 
6.2  บุคคลอ้ำงอิง 
 
นายทะเบยีนหุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

อาคารตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เลขท่ี 62  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ 02-229-2800 

นายทะเบยีนหุ้นกู้    หุ้นกู้ ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2553 และ ครัง้ท่ี 
3/2553 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 02-256-2325 

 หุ้นกู้ ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2556 และ  
ครัง้ท่ี 1/2557 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559  

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

 หุ้นกู้ ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2558  
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 

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

 หุ้นกู้ ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2559 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

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

ผู้สอบบญัชี บุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 3756  

วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 4795 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด  

195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 50-51 ถนนสาทรใต้  

โทรศัพท์ 02-677-2060 

สถาบนัการเงินท่ีติดตอ่เป็น
ประจ า 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 1333 
 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพ 10900  
โทรศัพท์ 02-544-1835 

ท่ีปรึกษากฎหมาย  ไม่มี 
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ส่วนที่ 3.2 
การจัดการ และการก ากับดูแลกิจการ 

 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 
ทนุจดทะเบียน : 1,350,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,350,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 
ทนุช าระแล้ว : 1,350,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,350,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 
 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดบัแรก  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 

ล าดบั ช่ือบคุคล / นิติบคุคล จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด 

1. บริษัท เตียง จิราธิวฒัน์ จ ากดั 67,523,190 5.00 
2. THE BANK OF NEW YORK MELLON 49,485,700 3.67 
3. นายนิติ โอสถานเุคราะห์ 36,129,511 2.68 
4. นายสทุธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ 32,133,176 2.38 
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 31,384,403 2.32 
6. นายสทุธิลกัษณ์ จิราธิวฒัน์ 29,368,053 2.18 
7. นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ 29,263,374 2.17 
8. นายทศ จิราธิวฒัน์ 28,976,874 2.15 
9. DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM 22,963,360 1.70 
10. นายพิชยั จิราธิวฒัน์ 21,596,787 1.60 

                      รวม 348,824,428 25.85 

หมายเหต ุ   กลุม่ตระกลูจิราธิวฒัน์ ถือหุ้นในสดัสว่นรวมกนัเทา่กบัร้อยละ 64.3 
 

7.3 ภาระคงค้างจากหลกัทรัพย์อื่น 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมียอดคงค้างหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบก าหนดไถ่ถอนรวม 6 ชุด คิดเป็นมูลค่ารวม
ทัง้สิน้ 5,000 ล้านบาท ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

7.3.1 ครัง้ที่ 2/2553 ชดุที่ 2 (บริษัทต้องด ารงอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นทนุ 2:1) 

ช่ือยอ่    : CENTEL176A 
วงเงิน    : 500 ล้านบาท 
นายทะเบยีนหุ้นกู้    : บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 
อายหุุ้นกู้     : 7 ปี 
วนัท่ีออกหุ้นกู้    : 23 มิถนุายน 2553 
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วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน  : 23 มิถนุายน 2560 
อตัราดอกเบีย้   : คงที่ 3.85% ตอ่ปีถงึวนัท่ี 23 มิถนุายน 2556   
     หลงัจากนัน้ SWAP เป็น 6MFDR +1.9% ตอ่ปี 
 

7.3.2 ครัง้ที่ 3/2553 ชดุที่ 3 (บริษัทต้องด ารงอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นทนุ 2:1) 

ช่ือยอ่    : CENTEL176B 
วงเงิน    : 500 ล้านบาท 
นายทะเบยีนหุ้นกู้    : บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 
อายหุุ้นกู้     : 6 ปี 11 เดือน 24 วนั 
วนัท่ีออกหุ้นกู้    : 5 กรกฎาคม 2553 
วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน  : 29 มิถนุายน 2560 
อตัราดอกเบีย้   : คงที่ 3.85% ตอ่ปีถงึวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2556   
     หลงัจากนัน้ SWAP เป็น 6MFDR +1.9% ตอ่ปี 
 

7.3.3 ครัง้ที่ 1/2556  (บริษัทต้องด ารงอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นทนุ 2:1) 

ช่ือยอ่    : CENTEL169A 
วงเงิน    : 1,000 ล้านบาท 
นายทะเบยีนหุ้นกู้    : บมจ. ธนาคาร ยโูอบี 
อายหุุ้นกู้     : 3 ปี 
วนัท่ีออกหุ้นกู้    : 30 กนัยายน 2556 
วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน  : 30 กนัยายน 2559 
อตัราดอกเบีย้   : คงที่ 4.02% ตอ่ปี 

 

7.3.4 ครัง้ที่ 1/2557 ชดุที่ 1 (บริษัทต้องด ารงอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นทนุ 2:1) 

ช่ือยอ่    : CENTEL169B 
วงเงิน    : 1,500 ล้านบาท 
นายทะเบยีนหุ้นกู้    : บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
อายหุุ้นกู้     : 2 ปี  
วนัท่ีออกหุ้นกู้    : 3 กนัยายน 2557 
วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน  : 3 กนัยายน 2559 
อตัราดอกเบีย้   : คงที่ 3.30% ตอ่ปี 
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7.3.5 ครัง้ที่ 1/2558 ชดุที่ 1 (บริษัทต้องด ารงอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นทนุ 2:1) 

ช่ือยอ่    : CENTEL18NA 
วงเงิน    : 700 ล้านบาท 
นายทะเบยีนหุ้นกู้    : บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
อายหุุ้นกู้     : 3 ปี  
วนัท่ีออกหุ้นกู้    : 19 พฤศจิกายน 2558 
วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน  : 19 พฤศจิกายน 2561 
อตัราดอกเบีย้   : คงที่ 2.41% ตอ่ปี 

7.3.6 ครัง้ที่ 1/2559 ชดุที่ 1 (บริษัทต้องด ารงอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นทนุ 2:1) 

ช่ือยอ่    : CENTEL203A 
วงเงิน    : 800 ล้านบาท 
นายทะเบยีนหุ้นกู้    : บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
อายหุุ้นกู้     : 4 ปี  
วนัท่ีออกหุ้นกู้    : 30 มีนาคม 2559 
วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน  : 30 มีนาคม 2561 
อตัราดอกเบีย้   : คงที่ 2.09% ตอ่ปี 

 
7.4 ภาระคงค้างจากการออกตั๋วแลกเงนิ 

ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีภาระคงค้างจากการออกตัว๋แลกเงินของบริษัทฯ คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 
204 ล้านบาท 

 
7.5 ภาระคงค้างจากการออกหุ้นกู้ระยะสัน้ 

ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ไมม่ีมีภาระคงค้างจากการออกหุ้นกู้ ระยะสัน้ของบริษัทฯ 
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8. การจัดการ 
 
โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแล  
 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน ดังนี ้

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1 นายสุทธิเกียรต ิ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 

2 นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการ 

3 นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท์ กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4 ดร.ชาญวิทย์  สุวรรณะบุณย ์ กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

  
กรรมการตรวจสอบ 

5 นายวิเชียร  เตชะไพบูลย์ กรรมการอิสระ 

 
 กรรมการตรวจสอบ 

 
 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
6 นายเกริด เคิร์ก สตีป กรรมการอิสระ 
7 นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์ กรรมการ 
 

 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
 กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแล 

8 นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์ กรรมการ 

  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแล 
9 นายสุทธิชาติ  จิราธิวัฒน์ กรรมการ 
10 นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน์ กรรมการ 

11 นายธีระยุทธ  จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
  กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแล 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 
กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายสุทธเิกียรติ  จิราธวิัฒน์ นายสุทธิชัย  จิราธวิัฒน์ นายปริญญ์  จิราธิวฒัน์ 
นายสุทธิธรรม  จิราธวิัฒน์ นายสุทธศิักดิ์  จิราธิวฒัน์  และ นายธีระยุทธ  จิราธิวฒัน์ กรรมการสองในหกคนนีล้งลายมือช่ือ
ร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ  
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อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบงัคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสัตย์สจุริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ 
(Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

2. ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจ าปีของบริษัท โดยมีการตดิตามผลการด าเนินงานด้านตา่งๆ  
ของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ม่ันใจว่าการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และสามารถจัดการอุปสรรค
ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได้อย่างทันเวลา 

3. พิจารณาอนุมัติรายการท่ีส าคัญตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ตามท่ีกฏหมายและข้อบงัคับของ
บริษัทก าหนดรวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายลงทุนท่ีมีวงเงินมากกวา่ 100 ล้านบาท 

4. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม ่าเสมอ 

5. กรรมการท่ีเป็นอิสระควรใช้ดุลยพนิิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร 
การแต่งตัง้กรรมการและการก าหนดมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้พร้อมท่ีจะคัดค้านการกระท าของฝ่าย
จัดการหรือกรรมการอ่ืน ในกรณีท่ีมีความเห็นขัดแย้งในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นทุกราย 

6. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสยีทุกกลุม่อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เช่ือถือได้ ทันเวลา 
และเท่าเทียมกัน 

7. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
8. จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ ซ่ึงสามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความ

เสี่ยงท่ีส าคัญได้ 
9. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฎิบตัิให้

เป็นไปตามกฏหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง 
10. จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท 
11. จัดให้มีการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้ได้รับ

ทราบยึดถือปฏิบตัิอย่างจริงจัง 
12. จัดให้มีกระบวนการท่ีชัดเจนและโปร่งใสเก่ียวกับการท ารายการระหว่างกัน 
13. จัดให้มีกระบวนการท่ีชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เม่ือพบหรือมีข้อสงสัย

เก่ียวกับรายการหรือการกระท า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัท คณะกรรมการต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

14. จัดให้มีการก าหนดผลการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
15. จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานท่ีส าคญัต่างๆ  ให้เป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกับสภาพธรุกิจ

อย่างสม ่าเสมอ 
16. จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฏบตัรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับภาวการณ์ 
17. สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเก่ียวกับการด าเนินธรุกิจด้วยการวา่จ้างท่ีปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่าย

บริษัท 
18. ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนใดเก่ียวกับกิจการของบริษัทตามท่ีผู้ ถือหุ้นมอบหมาย 

 
 



                                                                                                    สว่นที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

สว่นที่ 3.2 (8) หน้าที่ 3 

8.1 ผู้บริหาร 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทมีจ านวน  10 ท่าน ดังนี ้
รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1 นายธีระยุทธ  จิราธิวัฒน์  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2 นายคริส เบลีย์ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ 
3 นายรณชิต  มหัทธนะพฤทธิ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหารเลขานุการบริษทั 

4 นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโสฝ่ายองค์กรสมัพันธ์และภาพลักษณ์  

5 นายเดวิด กู๊ ต รองประธานฝ่ายปฏิบตัิการ 

6 นางสาวภัทรา จองเจริญกุลชัย รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
7 นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ รองประธานฝ่ายจัดซือ้ 
8 นายโธมัส ธรัสเซล รองประธาน ฝ่ายแบรนด์ การตลาด และดิจิตอล 
9 นายเอเดรียน ฮาร์ดวิก – โจนส์ รองประธาน ฝ่ายออกแบบและเทคนิค 
10 นายพอล วิลสัน รองประธานฝ่ายขาย 
 
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายครวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและ
ก ากบัดแูลกิจการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบตัิการ

รองประธาน
ฝ่ายปฎิบตัิการ

รองประธานฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล

รองประธานฝ่าย
แบรนด์ 

การตลาดและ
ดิจิตอล

รองประธาน
ฝ่ายขาย

รองประธานฝ่าย
ออกแบบและ
เทคนิค

รองประธานฝ่าย
จดัซือ้

รองประธานอาวโุส
ฝ่ายการเงินและ
บริหาร เลขานกุาร

รองประธานอาวโุส
ฝ่ายองค์การสมัพนัธ์
และภาพลกัษณ์

 
 
 
 
8.3  เลขานุการบริษัท 



                                                                                                    สว่นที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

สว่นที่ 3.2 (8) หน้าที่ 4 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแตง่ตัง้ให้ นายรณชิต  มหัทธนะพฤทธิ์ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตัง้แต ่ มิถุนายน พ.ศ.
2543 
 
8.4  ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารบริษัท 
ก) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน  
ค่าตอบแทนกรรมการ:  ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการท่ีได้รับจากบริษัท ในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ส าหรับกรรมการ 11 คน งวดสิน้สุด 3 เดือนแรกปี 2559 ดังนี ้



 สว่นที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

สว่นที่ 3.2 (8) หน้าที่ 5 

 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม (ครัง้) 
 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ค่าตอบแทน 

บริษทั ตรวจสอบ สรรหาและก าหนด บริหารความเสี่ยง (บาท/ปี) 

  
ค่าตอบแทน และก ากับดูแล 

 
1 นายสทุธิเกียรต ิ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 1/1 

   
82,500 

2 นายสทุธิชัย  จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการ 1/1 
   

65,500 

3 นายพิสฐิ  กุศลาไสยานนท์ กรรมการอิสระ 1/1 
   

65,500 

  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
2/2 

  
50,000 

  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

  
1/1 

 
20,000 

4 ดร.ชาญวิทย ์ สวุรรณะบุณย ์ กรรมการอิสระ 1/1 
   

65,500 

  
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

  
1/1 

 
25,000 

  
กรรมการตรวจสอบ 

 
2/2 

  
40,000 

5 นายวิเชียร  เตชะไพบูลย ์ กรรมการอิสระ 1/1 
   

65,500 

  
กรรมการตรวจสอบ 

 
1/2 

  
20,000 

  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

  
1/1 

 
20,000 

6 นายเกริด เคริ์ก สตปี กรรมการอิสระ 1/1 
   

65,500 

7 นายสทุธิธรรม  จิราธิวัฒน์ กรรมการ 1/1 
   

65,500 

  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

  
1/1 

 
20,000 

  
กรรมการบริหารความเส ีย่งและการก ากับดแูล 

   
1/1 20,000 

8 นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์ กรรมการ 1/1 
   

65,500 

  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

  
1/1 

 
40,000 

  
กรรมการบริหารความเส ีย่งและการก ากับดแูล 

   
1/1 20,000 

9 นายสทุธิชาต ิ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 1/1 
   

65,500 
10 นายสทุธิศกัดิ ์  จิราธิวัฒน์ กรรมการ 1/1 

   
65,500 

11 นายธีระยทุธ  จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1/1 
   

42,000 

  
กรรมการบริหารความเส ีย่งและการก ากับดแูล 

   
0/1 - 

    รวมค่าตอบแทนทัง้สิน้ 
    

989,000 
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สว่นที่ 3.2 (8) หน้าที่ 6 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร:  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 10 รายใน 3 เดือนแรกปี 2559 ซ่ึงได้รับเป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อ่ืนๆ 
เป็นเงินทัง้สิน้ 20,780,868 บาท 
 
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 10 ราย แบง่เป็นดังนี ้

 ค่าตอบแทน (บาท) 
 3 เดือนแรกปี 2559 
เงินเดือน 19,299,120  
โบนัส 768,777 
ผลประโยชน์อ่ืน 712,971  
รวม  20,780,868 

 
ข) เบีย้เลีย้งรับรองพิเศษ 

นอกจากคา่ตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน บริษัทได้ให้เบีย้เลีย้งรับรองพิเศษในการมาใช้บริการท่ีห้องอาหารของโรงแรม แก่กรรมการ
บริษัทท่านละ 40,000 บาท โดยใน 3 เดือนแรกปี 2559 ค่าเบีย้เลีย้งรับรองท่ีกรรมการทุกท่านใช้ไปจริงมีจ านวน 113,479 บาท 

ค) เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษัทมีโครงการกองทุนส ารองเลีย้งชีพให้กับพนักงานคนไทยทุกคนท่ีท างานครบ 6 เดือนมีสิทธิได้เข้าเป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจะหักเงินดังกลา่วจากบญัชีเงินเดือนของพนักงานและบริษัทจะจ่ายสมทบเข้ากองทุน
เท่ากับส่วนเงินสะสมของพนักงานท่ีถูกหัก 
 

อายุงาน % เงินเดือนท่ีสมาชิกจ่ายสมทบ ส่วนสมทบของบริษัท 
6 เดือน ถึง 5 ปี 5 % 5 % 
เกินกว่า 5 ปี 10 % 10 % 

 
และในกรณีท่ีพนักงานสิน้สุดสมาชิกภาพของกองทุน พนักงานจะได้รับส่วนสมทบ ดังนี ้

อายุงาน ส่วนสมทบของพนักงาน ส่วนสมทบของบริษัท 
เกินกว่า 1 ปี  แต่ไม่ถึง 2 ปี 100 %  +  ดอกเบีย้ 25 %  +  ดอกเบีย้ 
เกินกว่า 2 ปี  แต่ไม่ถึง 3 ปี 100 %  +  ดอกเบีย้ 50 %  +  ดอกเบีย้ 
เกินกว่า 3 ปี  แต่ไม่ถึง 4 ปี 100 %  +  ดอกเบีย้ 75 %  +  ดอกเบีย้ 
เกิน 4 ปี 100 %  +  ดอกเบีย้ 100 %  +  ดอกเบีย้ 
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สว่นที่ 3.2 (8) หน้าที่ 7 

 
8.5  บุคลากร 
ค่าตอบแทนและจ านวนพนกังาน 
(1) จ านวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี ้

บริษัท 
จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 58 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน)   
ฝ่ายการเงินและบริหาร 150 168 
ฝ่ายขายและการตลาด 139 134 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 6 6 
ฝ่ายงานโครงการ 11 15 
ฝ่ายจัดซือ้ 14 13 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 32 34 
ฝ่ายตรวจสอบ 14 12 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 25 26 
ฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม 362 386 
ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า 221 228 
ฝ่ายช่าง 36 37 
รวม 1,010 1,059 
จ านวนพนักงานบริษัทย่อย 15,118 14,978 
รวม 16,128 16,037 

หมายเหตุ:จ านวนพนักงานของบริษัทยอ่ยแห่งหน่ึงคือ บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป ใช้จ านวน 
  พนักงานประจ าและพนักงานช่ัวคราวเฉลีย่ (Full-time Equivalent) รวมกัน 
 
(2) ค่าตอบแทนของพนักงาน 
ในปี 2558 ผลตอบแทนของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และ
อ่ืนๆ เป็นจ านวนเงินรวม 4,437 ล้านบาท 
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การเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 
ในช่วงปี 2557 – 2558 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอยา่งมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยแห่งหน่ึงคือ บจ . 
เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป มีจ านวนพนักงานเพิ่มขึน้ทุกปีตามจ านวนสาขาท่ีเปิดใหม่ ดังนี  ้
 
 
  
 
 
หมายเหตุ:   จ านวนพนักงานประจ าและพนักงานช่ัวคราวเฉลี่ย (Full-time Equivalent) รวมกัน 
ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคัญในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 
ในช่วงปี 2556 – 2558 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานท่ีมีสัดสว่นเป็นนัยส าคญัคือเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท  
 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทมีนโยบายด้านการพฒันาบุคลากรของบริษัท โดยมีแผนการพฒันาศกัยภาพของบุคลกรอยา่งต่อเน่ืองในระยะสัน้และ
ระยะยาว โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะ พฒันาความสามารถ และการเรียนรู้ในทุกระดับของพนักงานอย่างต่อเน่ือง พิจารณา
เลื่อนต าแหน่งงานจากภายในบริษัท และให้มีการโอนย้ายงานระหว่างบริษัทในเครือตามความสามารถของแต่ละคน 
 
 

 ปี 2557 ปี 2558 
จ านวนสาขา 781 792 
จ านวนพนักงาน* 9,303 9,343 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
 
9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งม่ันท่ีจะบริหารองค์กร โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี
และตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่ง ขันทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว นอกจากนีก้ารก ากับดูแลกิจการท่ีดียังช่วยสร้างความเช่ือม่ันให้แก่นักลงทุน สถาบนัการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ 
และผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
 
ในการด าเนินธุรกิจอันจะน าไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผู้ ถือหุ้นและประโยชน์ท่ีสมดุลร่วมกันของผู้ มีส่วนเก่ี ยวข้องกับบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก าหนดนโยบายกลไกการบริหาร การด าเนินงาน และระบบการก ากับดูแลบนหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี ซ่ึงยึดม่ันในความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทัง้ยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินธุรกิจส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการได้มีการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักการก ากับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 
 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบจรรยาบรรณและนโยบายการก ากับดูแลกิจการและถือปฏิบตัิเป็นส่วนหน่ึง
ของวินัย นอกจากนีบ้ริษัทยังมีการเผยแพร่และสือ่สารให้ทุกคนในองค์กรตระหนักในเร่ืองจรรยาบรรณและแนวปฏิบตัิท่ีดี โดย
ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.centarahotelsresorts.com) การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
และป้ายประชาสัมพันธ์ โดยนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีประกอบด้วย 5 หมวด  มีรายละเอียดส าคัญปรากฎอย่ใน
รายงานประจ าปี 2558 
 
9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
 โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกา รก ากับดูแล 
 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 รายช่ือและต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ดร.ชาญวิทย์  สุวรรณะบุณย ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวิเชียร  เตชะไพบูลย์*  กรรมการตรวจสอบ 

 *เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญด้านบญัชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
 
 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ

บริษัท โดยปฏิบตัิหน้าท่ีภายใต้ขอบเขตของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้ สอบบัญชีและผู้ ตรวจสอบ
ภายใน สอบทานหลักฐานการไต่สวนภายในเม่ือมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่ง
ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องส าคัญในระบบการควบคุมภายใน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาต่อไป และคณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซ่ึงมีความเป็น
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อิสระ เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้เข้าประชุม
กับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน หรือตามจ านวนท่ีก าหนดโดย
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดย
ทัง้หมดต้องมีคุณสมบตัิเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้า ท่ีตามท่ี ได้รับ
มอบหมายด้วยความเป็นอิสระ เท่ียงธรรม และมีคุณสมบตัิตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้และประสบการณ์เพยีงพอท่ีจะท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้
ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีสามารถท าหน้า ท่ีสอบ
ทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 

 3. ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง จึงจะครบองค์
ประชุม 

 4. กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือมีวาระเท่ากับจ านวนท่ียังคงมีอยู่ใน
คณะกรรมการบริษัท กรรมการท่ีพ้นต าแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ในกรณี ท่ี
ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้
บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีก าหนด 
โดยบุคคลท่ีรับต าแหน่งแทนนัน้จะด ารงต าแหน่งเท่าวาระท่ีเหลอือยู่ของกรรมการท่ีตนมาท่ีรับต าแหน่งแทน 

 5. ให้ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้า ท่ี
เตรียมและจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท ผู้ลงทุน ผู้ ถือหุ้น และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ี
เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในคณะกรรมการตรวจสอบ และชอบท่ีจะเสนอผู้ ช่วยได้  

 6. คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพื่อพิจารณางบการเงิน การควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบตัิตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายบริษัทมหาชน 
การเรียกประชุมให้ท าเป็นหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนวันประชุม 
โดยก าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี  กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเข้ า ร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนครัง้ท่ีมีการประชุมในปีนัน้ๆ 

 
 9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ
หรือกรรมการภายนอกไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการ และในการประชุมแต่ละครัง้ต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมด และต้องมีกรรมการอิสระหรือกรรมการภายนอกร่วม
ประชุมอย่างน้อย 1 คน จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี แต่วาระการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการแต่ละคนนัน้จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท โดยจะต้องได้รับการคัดเลือกและแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท กรรมการท่ีพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ใหม่ได้ 
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 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนต้องจัดให้มีการประชุมตามความจ าเป็นและสมควรแก่หน้าท่ี
รับผิดชอบตามข้อบงัคับเก่ียวกับคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะต้องแจ้งก าหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า รวมถึง
จัดส่งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้ล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เพื่อให้กรรมการได้
พิจารณาเอกสารก่อนถึงวันประชุมพร้อมทัง้เสนอและรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อทราบภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในแต่ละครัง้  

 
 รายช่ือและต าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. ดร.ชาญวิทย์  สุวรรณะบุณยป์ระธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายวิเชียร  เตชะไพบูลย์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
5. นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา  
 1. เสนอนโยบายการคัดเลือกและสรรหากรรมการ โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา แล้วจึงเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

 2. เสนอนโยบายการคัดเลือกและสรรหากรรมการผู้ จัดการใหญ่ โดยต้องมีวิธีการหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน เป็น
ธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  

3. ทบทวนและน าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองเก่ียวกับนโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากร      
บุคคลซ่ึงควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 4. สรรหาคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณสมบตัิเหมาะสมท่ีสมควร
ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการและหรือกรรมการผู้ จัดการใหญ่แล้วแต่กรณี  

 5. ทบทวนสัดส่วน จ านวน และประสบการณ์ของกรรมการบริษัท รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการสรรหา
กรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่างลง 

 6. ดูแลให้มีแผนสืบแทนต าแหน่งท่ีเฉพาะเจาะจงของกรรมการและกรรมการผู้ จัดการใหญ่  
 7. วางข้อก าหนดต่างๆในสัญญาจ้างกรรมการผู้ จัดการใหญ่รวมทัง้ประเมินผลงานและเสนอแนะผู้ สืบแทน

ต าแหน่ง 
 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 1. ก าหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน เป็นธรรมและสมเหตุผล เพื่อน า เสนอให้
คณะกรรมการบริษัท พิจารณา แล้วจึงเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 2. ก าหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อ
น าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
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 3. เสนอแนะแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทัง้ท่ีเป็นตัว เงินหรือค่าตอบแทนรูปแบบอ่ืนให้แก่
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ
บริษัท 

 4. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับ
สภาวะตลาด ณ ปัจจุบนัและเหมาะสมกับผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แล้วแต่กรณี 

 5. ดูแลปรับปรุงให้กรรมการและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้า ท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีมีต่อบริษัท 

 6. ก าหนดวิธีการประเมินผลงานของกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน
ประจ าปี โดยค านึงถึงหน้าท่ี ความรับผิดชอบและความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องรวมถึงการให้ความส าคัญกับการ
เพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว  

 7. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีแก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
 9.2.3  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการก ากับดูแล 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก ากับดูแลระดับองค์กรซ่ึงผ่านการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีเป็นตัวแทนจากฝ่ายบริหาร โดยมีประธานกรรมการเป็น
กรรมการอิสระ  

 
 รายช่ือและต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแล  

1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ รักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ  
    การก ากับดูแล 2. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหา ร
ความเสี่ยงและการก ากับดูแล 
3. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแล  
4. นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแล  

 
 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 1. มีหน้าท่ีพิจารณานโยบาย  กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและด าเนินการเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าแผน

กลยุทธ์ท่ีน าเสนอมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงท่ีบริษัทยอมรับได้ และเป็นไปตามความต้องการ
ของผู้ มีส่วนได้เสีย 

 2. ให้การสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบตัิกา ร  
 3. มีการติดตามและประเมินผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวม  
 4. เข้าใจและสามารถประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อองค์กรและ

สามารถท าให้ม่ันใจได้ว่าความเสี่ยงเหล่านัน้ได้รับการจัดการกับความเสี่ยงนัน้ ๆ จนถึงระดับท่ีบริษัท
ยอมรับได้ 

 5. ให้ค าแนะน าและให้ความเห็นชอบในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร  
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 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการการก ากับดูแล ก าหนดและทบทวนนโยบาย ข้อก าหนด และวิธีการ
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  

1. ก าหนดนโยบายและวางแผนเก่ียวกับกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
2. ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้  
3. ให้ข้อแนะน าและการสนับสนุนท่ีจ าเป็นแก่คณะท างานบรรษัทภิบาล ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์

บรรษัทภิบาล เพื่อก าหนดประเด็นท่ีควรปรับปรุง  
4. เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารและการด าเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลทัง้กับผู้บริหาร พนักงานและ

หน่วยงานภายนอก 
9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 
 9.3.1 กรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ ถื อหุ้นรายใหญ่และ
ต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของผู้บริหาร ทัง้นี ้คุณสมบตัิความเป็นอิสระ
ของกรรมการมีดังนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ทัง้นีใ้ห้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือ 
ผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง้  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบดิา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะ ท่ีอาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุร กิจกับบริษัทและ
บริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เ ว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ินรวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนีส้ินท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง
ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่า
กว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้ังกลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน
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การพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าวให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ระหว่าง 1 ปี ก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้ จัดการของ
ส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้งสังกัดอยู ่เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี  จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเ ป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้ จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 
เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง้  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซ่ึงเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท
อ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด า เนินงานของบริษัท
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะได้ 
 

9.3.2   องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักท่ีบริษัทด าเนินกิจการอยู่และจะต้องมีการ

เปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ  
2. คณะกรรมการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบตัิหลากหลาย ทัง้

ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมด ต้องมีถ่ินท่ี
อยู่ในราชอาณาจักร  

3. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีผู้บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบง่แยกบทบาทอย่าง
ชัดเจนและมีการถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน 

4. การแต่งตัง้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบงัคับและระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง โดยจะต้องด าเนินการ
ด้วยความโปร่งใสและชัดเจน  
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5. กรณีท่ีมีกรรมการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการโดยมติ
การแต่งตัง้กรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

6. กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลซ่ึงมีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งจะเหลือ
น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียัง
เหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน ทัง้นี ้มติการแต่งตัง้บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่ว ต้องได้รับคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่ 
 

 9.3.3 คุณสมบัติของกรรมการ  
1. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคน

เสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ได้
กระท าโดยทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ 
ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี  

2. กรรมการต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีคุณธรรม มี
ความซ่ือสัตย์ และมีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอุทิศให้กับการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการอย่างเต็มท่ี 

3. กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้า ท่ี
กรรมการของบริษัท โดยก าหนดให้กรรมการควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท 

4. กรรมการต้องไม่กระท าการใดๆ ท่ีมีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอ่ืน อันจะก่อให้เกิดการบัน่
ทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอือ้ประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ไม่ว่าจะท า เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้ อ่ืน 
 

9.4  การก ากับดูแลงานของบริษัทย่อยละบริษัทร่วม 
 ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทไปเป็น
ตัวแทนของบริษัทในการก าหนดนโยบายและด าเนินธรุกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทหลัก และเพือ่ประโยชน์สูงสดุของ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ๆ การส่งตัวแทนไปบริหารเป็นขอบเขตอ านาจของฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถปฏิบตัิตามขอบเขต
อ านาจหน้าท่ี เพื่อรักษาประโยชน์สูงสดุของบริษัท และรายงานตรงต่อฝ่ายบริหาร หากเป็นธุรกรรมในเร่ืองส าคัญต้องรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอการอนุมัติ 
 บริษัทมีนโยบายเร่ืองการเปิดเผยรายการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ การท ารายการเก่ียวโยงกันระหว่างบริษัท 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ครอบคลุมทุกๆบริษัทในกลุ่ม ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการก ากับ
ดูแลการบนัทึกบญัชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทสามารถรวบรวมจัดท างบการเงินรวมได้ทันตามก าหนดเวลา  
 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้
เป็นตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดังนี  ้
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 1. บริษัทได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารในระดับต่างๆ เก่ียวกับภาระหน้า ท่ีของผู้ บริหารในการ
รายงานการถือหลักทรัพย์ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อส า นักงานคณะกรรมการก า กับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ก าหนดให้ผู้บริหาร
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์ต่อส านักงานก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ภายใน 
3 วัน นับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ 

 2. บริษัทได้ก าหนดในข้อบงัคับเก่ียวกับการท างานของพนักงานส าหรับการไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จาก
ข่าวสารใด ๆ ท่ีเป็นความลับของบริษัท การระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และการไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าท่ีในบริษัทหรือข้อมูลท่ีได้รับระหว่างการปฏิบตัิงานในบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดย
บริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายในไปในทางท่ีจะท าให้บริษัทได้รับความ
เสื่อมเสียหรือเสียหาย 

 3. บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในท่ีมีสาระส าคัญของบริษัท ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยตอ่
สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน ซ่ึงรวมถึงการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีทราบข้อมูลภายใน ห้ามท าการซือ้ขาย หรือรับโอนหลักทรัพยข์อง
บริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนและหลังวันท่ีในงบการเงินเผยแพร่สาธารณชน 

 
9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี  
  ในปี 2558 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ให้แก่ ส านักงานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเ ก่ียวข้องกับผู้ สอบบัญชีและส านัก
งานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสังกัด ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมาเป็นจ านวนเงินรวม 6 ,664,000 บาท 

 2. ค่าบริการอ่ืน 
  -ไม่มี – 
9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอื่นๆ 
 -ไม่มี – 

 



 สว่นที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้
 

สว่นที่ 3.3 (10) หน้าที่ 1 

ส่วนที่ 3.3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
10.ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 
10.1  สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญช ี
 
(ก) ผู้สอบบญัชีที่ท าการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี  

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 – 2558 และ งวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 สรุปได้ดงันี ้
 

งวดบัญชีสิน้สุด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียน
เลขที่ 

บริษัท 

31 ธนัวาคม 2556 ณฐพร พนัธุ์อดุม 3430 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

31 ธนัวาคม 2557 ณฐพร พนัธุ์อดุม 3430 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 

31 ธนัวาคม 2558 บญุศรี โชติไพบลูย์พนัธุ์ 3756 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

31 มีนาคม 2559 วิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก 4795 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 
(ข) สรุปรายงานการสอบบญัชี 
 

งบการเงิน ความเห็นของผู้สอบบญัชี 
ส าหรับปี 2556 ให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีอยา่งไมม่เีง่ือนไขวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ

ผลการด าเนินงานถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ส าหรับปี 2557 ให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีอยา่งไมม่เีง่ือนไขวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

ส าหรับปี 2558 ให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีอยา่งไมม่เีง่ือนไขวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

งวด 3 เดือน สิน้สุดวันที่  31 
มีนาคม 2559 

ข้าพเจ้าไมพ่บสิง่ทีเ่ป็นเหตใุห้เช่ือวา่ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักลา่วไมไ่ด้จดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบ
ทานของข้าพเจ้า 
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สว่นที่ 3.3 (10) หน้าที่ 2 

10.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 
งบแสดงฐานะการเงิน 
 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2556 

(ปรับปรุงใหม่) 
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

 
2559 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
 สินทรัพย์           
    เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  741,518 2.9 645,650 2.6 448,314 1.8 856,015 3.5 

    ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น – สทุธิ 936,364 3.7 870,849 3.5 1,013,333 4.1 1,188,936 4.8 

    เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บคุคลหรือกิจการอ่ืน 41,492 0.2 24,464 0.1 19,464 0.1 19,464 0.1 

    เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั - - - - - - - - 

    สินค้าคงเหลือ  614,957 2.4 634,967 2.6 675,074 2.8 647,816 2.6 

    สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 129,124 0.5 136,810 0.6 179,218 0.7 173,842 0.7 

    รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 2,463,455 9.7 2,312,740 9.4 2,335,403 9.5 2,886,073 11.7 

    เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 898,280 3.6 724,812 2.9 626,109 2.5 633,959 2.6 

    เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - - - - - - - 

    เงินลงทนุระยะยาวอื่น 590 - 844 - 1,030 - 1,039 - 

    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 41,000 0.2 - - - - - - 

    อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 473,164 1.9 457,678 1.8 441,014 1.8 437,042 1.8 

    ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์  19,008,494 75.2 19,010,339 76.8 18,915,481 77.4 18,714,013 75.7 

    คา่ความนิยม  314,602 1.2 314,602 1.3 314,602 1.3 314,602 1.3 

    สิทธิการเชา่  717,707 2.8 752,256 3.0 785,938 3.2 659,899 2.6 

    สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน 459,078 1.8 419,813 1.7 384,909 1.6 374,683 1.5 

    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 368,154 1.5 245,787 1.0 166,569 0.7 149,261 0.6 

    สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 520,319 2.1 530,995 2.1 528,244 2.2 542,743 2.2 

    รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 22,801,388 90.3 22,457,126 90.6 22,163,896 90.5 21,827,241 88.3 

 รวมสินทรัพย์ 25,264,843 100.0 24,769,866 100.0 24,499,299 100.0 24,713,314 100.0 
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สว่นที่ 3.3 (10) หน้าที่ 3 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2556 

(ปรับปรุงใหม่) 
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

 
2559 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

หนีสิ้น             

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืม 

2,168,832 8.6 1,312,784 5.3 465,543 1.9 

  

   ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 331,207 1.4 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 2,304,948 9.1 2,485,282 10.0 2,524,830 10.3 2,204,867 8.9 
สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึง    
   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,250,505 5.0 935,519 3.8 756,786 3.1 

 
745,146 3.0 

หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดเรียกคืนภายในหนึ่งปี - - - - 3,300,000 13.5 2,500,000 10.1 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการอ่ืน 32,814 0.1 32,963 0.1 1,804 - 
 

- - 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั 60,261 0.2 61,069 0.2 66,860 0.3 65,286 0.3 

หนีส้ินสญัญาเชา่การเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 26,881 0.1 20,165 0.1 5,861 - 1,959 - 
รายได้รับลว่งหน้ารอตดับญัชีที่ถึงก าหนดช าระภายใน 
หนึ่งปี 182,357 0.7 183,493 0.7 177,183 0.7 175,938 0.7 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 68,762 0.3 77,377 0.3 159,103 0.6 298,200 1.2 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 322,942 1.3 235,846 1.0 207,973 0.9 215,627 0.9 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 6,418,302 25.4 5,344,498 21.5 7,665,943 31.3 6,538,230 26.5 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5,144,487 20.4 3,588,613 14.5 2,402,707 9.8 2,168,336 8.8 

หุ้นกู้   2,798,111 11.1 4,297,317 17.3 1,698,670 6.9 2,498,995 10.1 

หนีส้ินสญัญาเชา่การเงิน 25,935 0.1 7,762 - 318 - - - 

รายได้รับลว่งหน้ารอตดับญัชี  2,532,521 10.0 2,444,863 9.9 2,328,176 9.5 2,300,737 9.3 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี  56,108 0.2 112,742 0.5 131,742 0.5 133,322 0.5 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 129,754 0.5 136,790 0.6 199,539 0.8 203,847 0.8 

ประมาณการหนีส้ินส าหรับคา่รือ้ถอน 80,724 0.3 87,290 0.3 91,354 0.4 93,268 0.4 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 16,566 0.1 18,509 0.1 26,587 0.1 28,071 0.1 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 10,784,206 42.7 10,693,886 43.2 6,879,093 28.0 7,426,576 30.0 

รวมหนีสิ้น 17,202,508 68.1 16,038,384 64.7 14,545,036 59.3 13,964,806 56.5 
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สว่นที่ 3.3 (10) หน้าที่ 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2556 

(ปรับปรุงใหม่) 
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

 
2559 

 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น              

ทนุเรือนหุ้น             

    ทนุจดทะเบียน 1,350,000 5.3 1,350,000 5.5 1,350,000 5.5 1,350,000 5.5 

    ทนุที่ออกและช าระแล้ว 1,350,000 5.3 1,350,000 5.5 1,350,000 5.5 1,350,000 5.5 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 970,000 3.9 970,000 3.9 970,000 4.0 970,000 3.9 

ก าไรสะสม         

    จดัสรรแล้ว-ส ารองตามกฎหมาย 158,080 
 

0.6 
 

158,080 
 

0.6 
 

158,080 
 

0.7 158,080 0.6 

    ยงัไมไ่ด้จดัสรร 4,819,430 19.1 5,467,921 22.1 6,552,984 26.8 7,310,643 29.6 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 151,334 0.6 147,638 0.6 226,741 0.9 206,454 0.8 

รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 7,448,844 29.5 8,093,639 32.7 9,257,805 37.9 9,995,177 40.4 

สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 613,491 2.4 637,843 2.6 696,458 2.8 753,331 3.1 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,062,335 31.9 8,731,482 35.3 9,954,263 41.7 10,748,508 43.5 

 รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,264,842 100.0 24,769,866 100.0 24,499,299 100.0 24,713,314 100.0 

 มลูคา่ที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 1 1 1 1 

 จ านวนหุ้นสามญัปลายงวด (พนัหุ้น) 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 
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สว่นที่ 3.3 (10) หน้าที่ 5 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
 

รายการ 

งบการเงนิรวม 
2556 

(ปรับปรุงใหม่)  
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

รายได้            
 รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการทีเ่ก่ียวข้อง 7,922,769 45.1 7,949,836 43.1 8,728,226 45.3 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 9,058,588 51.6 9,900,800 53.6 10,094,517 52.3 

รายได้คา่เชา่ 114,613 0.6 114,613 0.6 114,613 0.6 

 รายได้อ่ืน 461,381 2.7 494,002 2.7 354,023 1.8 
รวมรายได้ 17,557,351 100.0 18,459,251 100.0 19,291,379 100.0 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย       

 ต้นทนุขาย - กิจการโรงแรมและบริการที่เก่ียวข้อง 5,243,275 29.9 5,208,025 28.2 5,607,417 29.1 

 ต้นทนุขาย – อาหารและเคร่ืองดื่ม 4,978,262 28.4 5,537,014 30.0 5,459,096 28.3 

 คา่ใช้จา่ยในการขาย 734,204 4.2 839,609 4.5 840,705 4.4 

 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 4,290,284 24.4 4,712,388 25.5 4,736,306 24.6 

 ต้นทนุทางการเงิน 506,576 2.9 455,314 2.5 379,549 2.0 

รวมค่าใช้จ่าย 15,752,601 89.8 16,752,350 90.7 17,023,073 88.4 

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 
    บริษัทร่วม 
    การร่วมค้า 

 
6,761 

14,772 

 
- 

0.1 

 
(43,280) 

119 

 
(0.2) 

- 

 
(73,645) 

- 

 
(0.4) 

- 

รวม 21,533 0.1 (43,161) (0.2) (73,645) (0.4) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,826,283 10.3 1,663,740 9.1 2,194,661 11.2 
 คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (425,951) (2.4) (366,366) (2.0) (430,959) (2.2) 
ก าไรส าหรับปี 1,400,332 7.9 1,297,374 7.1 1,763,702 9.0 
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สว่นที่ 3.3 (10) หน้าที่ 6 

 

รายการ 

งบการเงนิรวม 
2556  

(ปรับปรุงใหม่) 
2557  

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น       

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้า       

    ไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน       

ก าไรจากการตีมลูคา่สินทรัพย์ใหม ่ 393,904 2.2 - - - - 

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์   
    ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(52,912) 

 
(0.3) 

 393,904 2.2 - - (52,912) (0.3) 

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้า       

    ไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน       

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่
หน่วยงานตา่งประเทศ 

 
38,970 

 
0.2 

 
(38,118) 

 
(0.2) 

 
105,876 

 
0.5 

การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมสทุธิของ 
       เงินลงทนุเผ่ือขาย 

 
30 

 
- 

 
202 

 
- 

 
150 

 
- 

 39,000 0.2 (37,916) (0.2) 106,026 0.5 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี-สุทธิจากภาษีเงนิ
ได้ 

 
432,904 

 
2.4 

 
(37,916) 

 
(0.2) 

 
53,114 

 
0.2 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  1,833,236 10.4 1,259,458 6.8 1,816,816 9.4 

การแบ่งปันก าไร       
 สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,346,420 7.7 1,188,492 6.4 1,675,676 8.7 
 สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 53,912 0.2 108,882 0.7 88,026 0.3 
 ก าไรส าหรับปี 1,400,332 7.9 1,297,374 7.1 1,763,702 9.0 

 การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม       
 สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,768,112 10.1 1,184,796 6.4 1,704,166 8.8 
 สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 65,124 0.3 74,662 0.4 112,650 0.6 
  1,833,236 10.4 1,259,458 6.8 1,816,816 9.4 

 ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 1.00 0.88 1.24 
 จ านวนหุ้นสามัญเทยีบเท่า (พันหุ้น) 1,350,000 1,350,000 1,350,000 

 
 
 
 
 



 สว่นที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้
 

สว่นที่ 3.3 (10) หน้าที่ 7 

 

รายการ 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 

2558 2559 

พันบาท % พันบาท % 

รายได้          

 รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการทีเ่ก่ียวข้อง 2,593,747 50.2 2,702,653  50.7 
 รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 2,412,889 46.7 2,489,340  46.7 

รายได้คา่เชา่ 28,310 0.5 28,412  0.5 

 รายได้อ่ืน 133,791 2.6 110,259 2.1 

รวมรายได้ 5,168,737 100 5,330,664 100 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย         

ต้นทนุขาย – กิจการโรงแรมและบริการที่เก่ียวข้อง 1,432,742  27.7 1,487,470  27.9 

 ต้นทนุขาย – อาหารและเคร่ืองดื่ม 1,329,090  25.7 1,351,920  25.4 

 คา่ใช้จา่ยในการขาย 187,874  3.6 222,449  4.2 
 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 1,121,672  21.7 1,206,629  22.6 

 ต้นทนุทางการเงิน 99,429  1.9 82,107  1.5 

รวมค่าใช้จ่าย 4,170,807 80.7 4,350,575  81.6 
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุใน
บริษัทร่วม 19,654  0.4  14,192   0.3 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,017,584 19.7 994,281 18.7 

 คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (114,839) -2.2 (172,964) -3.3 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 902,745 17.5 821,317 15.4 

 การแบ่งปันก าไร         

 สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 833,834 16.1 757,659 14.2 

 สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 68,911 1.3 63,658 1.2 

 ก าไรส าหรับงวด 902,745 17.5 821,317 15.4 

 ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 0.62 0.56 

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



 สว่นที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้
 

สว่นที่ 3.3 (10) หน้าที่ 8 

รายการ 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 

2558 2559 

พันบาท % พันบาท % 

          

ก าไรส าหรับงวด 902,745 17.5 821,317 15.4 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่
หน่วยงานตา่งประเทศ 

(33,376)  -0.6  (27,079)   -0.5 

การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมสทุธิของเงิน
ลงทนุเผ่ือขาย 

44 - 7 - 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี-สุทธิจาก
ภาษีเงนิได้  (33,332) -0.6 (27,072) -0.5 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด  869,413 16.9 794,245 14.9 

 การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม         
 สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 809,073 15.7 737,372 13.8 
 สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 60,340 1.2 56,873 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สว่นที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้
 

สว่นที่ 3.3 (10) หน้าที่ 9 

งบกระแสเงินสด 
 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สุด

วันที่ 31 มีนาคม 
2556 

(ปรับปรุงใหม่) 
2557  

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

 
2558 2559 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน        

 ก าไรส าหรับงวด 1,400,332 1,297,374 1,763,702 902,745  821,317  

 รายการปรับปรุง      

 หนีส้งสยัจะสญู (กลบัรายการ) 19,981 (17,788) 5,705 3,594  (153) 

หนีส้งสยัจะสญูเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แกกิ่จการอ่ืน - 34,504 - - - 

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากมลูคา่สินค้าที่ลดลง  (123) 935 (211) 885  (1,581) 

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 1,577,965 2,014,686 2,092,877 457,318  497,600  

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์  33,506 22,771 443 (5,424) (12,808) 

ขาดทนุจากการจ าหน่ายอาคารและอปุกรณ์  - 89,925 95,835 15,740  27,637  

 สว่นแบง่ (ก าไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (21,533) 43,161 73,645 (19,654) (14,192) 

 ก าไรจากการซือ้ธุรกิจ - (86,476) - -  -  

 ก าไรจากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมเงินลงทนุ - (16,598) - - - 

ภาระผกูพนัประโยชน์พนกังาน 15,789 15,238 15,244 - - 

 ประมาณการคา่รือ้ถอน 11,629 11,222 8,887 - -                            

ต้นทนุทางการเงิน 506,576 455,314 379,549 99,429  82,107  

 โอนรายได้รับลว่งหน้ารอตดับญัชีเป็นรายได้ (232,248) (248,002) (235,595) (55,979) (53,930) 

 ขาดทนุจากการปิดสาขา (กลบัรายาการ) 13,536 41,480 (1,171) (2,479) (11,794) 

 คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 425,951 366,366 430,959 114,839                            172,964 

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง (7,084) - - -  -  

(กลบัรายการ) คา่เผ่ือมลูคา่อาคารและอปุกรณ์ที่ลดลง (5,883) - - - - 

(กลบัรายการ) คา่เผ่ือมลูคา่สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (1,228) - - - - 

 ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง      

   ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 3,737,166 4,024,112 4,629,869 1,511,014 1,507,167 

 
 
 
 



 สว่นที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้
 

สว่นที่ 3.3 (10) หน้าที่ 10 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สุด

วันที่ 31 มีนาคม 
2556 

(ปรับปรุงใหม่) 
2557  

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

 
2558 2559 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

 การเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนีสิ้นด าเนินงาน      

 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (100,085) (153,042) (142,164) (55,583) (175,450) 

 สินค้าคงเหลือ (141,450) (19,634) (36,991) 26,484  28,839  

 สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 44,468 8,814 (65,368) (3,600) 14,998  

 สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (7,421) (18,872) 10,384 (4,587) (21,584) 

 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 472,262 233,254 (7,429) (361,620) (174,329) 

 หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 8,616 (87,608) (27,873) (1,136) 7,654  

 รายได้รับลว่งหน้ารอตดับญัช ี 122,260 161,479 112,598 28,172  25,246  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (3,289) (8,756) (18,635) 2,165  4,308  

จา่ยคา่รือ้ถอน (3,298) (4,656) (4,823) (877) (934) 

จา่ยส ารองการค า้ประกนั (56,188) - - -  -  

 หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 92,445 85,344 (111,708) 14,524 13,868 

 เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 4,165,486 4,220,435 4,337,860 1,154,956 1,229,783 

 จา่ยภาษีเงินได้ (232,379) (199,679) (226,636) - (9,622) 

 เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,933,107 4,020,756 4,111,224 1,154,956 1,220,161 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน      

 รับช าระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 116,000 - - - - 

 เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บคุคลหรือกิจการอ่ืน 182,451 - - - - 

 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอ่ืนลดลง (เพ่ิมขึน้) (70,000) (4,464) 5,000 - - 

ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์, และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน (2,003,184) (1,371,344) (1,553,313) (234,678) (365,298) 

ซือ้สิทธิการเชา่ - (279,698) (248,449) (14,939) (6,938) 

เงินสดจา่ยสทุธิจากการซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (120,000) (105,196) - - - 

รับคืนมลูคา่หน่วยลงทนุในกองทนุรวม 8,272 9,520 - - 6,342 

เงินสดจา่ยลว่งหน้าคา่ก่อสร้างลดลง (เพิ่มขึน้) - - (11,864) 3,039 5,986 

รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม 37,871 25,139 25,058 - - 

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอาคารและอปุกรณ์ 3,298 11,892 17,192 - 6,371 

 เงินสดรับจากเงินลงทนุชัว่คราว 3,960 - - - - 

 เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,841,332) (1,714,151) (1,766,376) (246,578) (353,537) 

 



 สว่นที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้
 

สว่นที่ 3.3 (10) หน้าที่ 11 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สุด

วันที่ 31 มีนาคม 
2556 

(ปรับปรุงใหม่) 
2557  

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

 
2558 2559 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ      

 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง, สทุธิ (390,000) (850,000) (942,858) (700,000) (189,967) 

 จา่ยดอกเบีย้ (607,345) (406,810) (345,362) (123,920) (113,513) 

 จา่ยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท (405,000) (540,000) (540,000) - - 

จา่ยเงินปันผลจากบริษัทยอ่ยให้สว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (53,352) (53,428) (54,036) - - 

 ช าระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั (17,445) - - - - 

ช าระคืนเงินกู้ยืมบคุคลหรือกิจการอ่ืน - (41,000) (31,159) - (1,804) 

 เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  1,000,000 1,500,000 700,000 - 800,000 

ช าระคืนหนีส้ินสญัญาเชา่การเงิน (19,622) (27,360) (22,535) (5,953) (4,220) 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,082,849 154,279 385,263 - - 

ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (758,376) (2,132,106) (1,749,902) (323,210) (205,050) 

 ช าระคืนเงินหุ้นกู้  (1,400,000) - - - (800,000) 

 จา่ยคืนสว่นของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม (93,000) - - - - 

 จา่ยเงินปันผลแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม (4,637) - - - - 

 เงนิสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงนิ (1,665,928) (2,396,425) (2,600,589) (1,153,083) (514,554) 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง) สุทธิ 425,847 (89,820) (255,741) (244,705) 352,070  

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 296,839 722,686 632,866 632,866  377,125  

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้ปี 722,686 632,866 377,125 388,161  729,195  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 741,518 645,650 448,314 507,526  856,015  

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (18,832) (12,784) (71,189) (119,365) (126,820) 

 722,686 632,866 377,125 388,161  729,195  

รายการทีมิ่ใช่เงนิสด      

ยอดหนีค้้างช าระจากการซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
   และลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ 

 
279,180 

 
170,701 

 
189,710 78,880 131,281 

 
 
 
 
อัตราส่วนทางการเงนิ 



 สว่นที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้
 

สว่นที่ 3.3 (10) หน้าที่ 12 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวดสาม
เดือนสิน้สุดวันที่ 
31 มีนาคม 2559 

 2556 2557 2558 
อัตราส่วนสภาพคล่อง      
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.38 0.43 0.30 0.44 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 0.21 0.22 0.12 0.22 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) 0.55 0.68 0.63 0.17 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 14.09 14.30 16.77 5.02 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 26 26 22 18 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เท่า) n/a n/a n/a n/a 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) n/a n/a n/a n/a 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า) 11.25 11.07 11.45 3.12 
ระยะเวลาการช าระหนี ้ (วนั) 32 33 32 29 
Cash Cycle (เท่า) n/a n/a n/a n/a 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร      
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 55.66% 55.32% 56.12% 59.01% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 13.61% 12.11% 14.07% 20.41% 
อตัราก าไรอ่ืน (%) 3.28% 3.30% 2.43% 2.60% 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (%) 170.17% 185.96% 155.27% 114.87% 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 7.67% 6.44% 8.69% 14.18% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 14.97% 14.15% 17.94% 7.32% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.0% 4.8% 6.8% 3.1% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 13.1% 15.5% 18.3% 6.2% 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.66 0.74 0.78 0.22 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ      
อตัราหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 2.13 1.84 1.46 1.30 
อตัราหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น(1) (เท่า) 1.43 1.17 0.87 0.77 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 6.81 10.37 12.56 10.83 
อตัราความสามารถช าระภาระผกูพนั (เกณฑ์เงินสด) (เท่า) 0.87 0.91 1.01 0.90 

อตัราความสามารถช าระดอกเบีย้และเงินต้น (DSCR) (เท่า) 1.36 1.62 2.23 1.39 
อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) n/a n/a n/a n/a 

(1) ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิฯ ได้ก าหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ด ารงอตัราหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้

ออกหุ้นกู้ ไมเ่กิน 2:1 (สองตอ่หนึ่ง) เทา่ ณ วนัสิน้งวดบญัชีของแตล่ะปี  
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11. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
11.1 ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม 19,216.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 933.2 ล้านบาท หรือ 5.1% จากปีก่อน 
ประกอบด้วย รายได้รวมของธุรกิจโรงแรมเพิม่ขึน้ 9.2% และรายได้รวมของธุรกิจอาหารเพิ่มขึน้ 2.0% บริษัทและบริษัทยอ่ยมี
ก าไรก่อนคา่เสือ่มราคา คา่ตดัจ าหนา่ย ต้นทนุทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จ านวน 4,209.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี
ก่อน 636.1 ล้านบาท หรือ 17.8% และมีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติ 1,777.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 623.0 ล้านบาท หรือ 
53.9% จากปีก่อน และมีก าไรสทุธิหลงัรายการพิเศษ 1,675.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 487.1 ล้านบาท หรือ 41.0%  

 
ในปี 2558 สถานการณ์ด้านการเมืองเร่ิมมคีวามสงบเรียบร้อย  ท าให้จ านวนนกัทอ่งเทีย่วกลบัเข้ามาทอ่งเทีย่วเพิ่มขึน้ 

โดยในภาพรวม นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาติทีเ่ข้ามาประเทศไทยในปี 2558 นี ้ มีจ านวนทัง้สิน้กวา่ 29.9 ล้านคน (หรือเพิม่ขึน้ 
20.4%) จากปีก่อน ท าให้โรงแรมมีอตัราการเข้าพกัเฉลีย่เทา่กบั 80.5% เพิ่มขึน้ 5.7 จดุ จากปีก่อน  โดยโรงแรมในกรุงเทพฯ มี
อตัราการเติบโตของการเข้าพกัทีส่งูสดุเมื่อเทียบกบัสถานท่ีอื่น นอกจากนี ้ รายได้ที่เพิม่ขึน้ของธุรกิจโรงแรม ยงัเป็นผลจากการ
ลงทนุเพิ่มเติมในโรงแรม กะตะภเูก็ต ร้อยละ 49.00 ในเดือนตลุาคม 2557 (เดิมถือหุ้นทางตรงร้อยละ 50.00) ท าให้สดัสว่นการ
ลงทนุคิดเป็นร้อยละ 99.00 สง่ผลให้จากเดมิที่เป็นกิจการร่วมค้ากลายมาเป็นบริษัทยอ่ยและต้องน ามารวมในการจัดท างบ
การเงินรวม ในขณะท่ีธุรกิจอาหารนัน้มีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องจากการขยายสาขาของแตล่ะแบรนด์สทุธิ 11  สาขา  การขาย
สนิค้า premium และบตัร CRG Plus  ธุรกิจอาหารมจี านวนสาขา ณ สิน้ปี 2558 ทัง้สิน้ 792 สาขา 

 

ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559  บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 5,305.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 161.9 
ล้านบาท หรือ 3.1% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย รายได้รวมของธุรกิจโรงแรม
เพิ่มขึน้ 5.0% และรายได้รวมของธุรกิจอาหารเพิ่มขึน้ 3.2% ในขณะที่ต้นทุนขายของบริษัทค่อนข้างคงที่โดยเท่ากับ 59.9% 
ในช่วง 3 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับในช่วงเดียวกันปี 2558 และบริษัทและบริษัทย่อยยงัมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เพิ่มขึน้ 6.0% จากช่วงเดียวกันปี 2558 เนื่องจากธุรกิจอาหารและธุรกิจโรงแรม ได้มีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและ
โฆษณาเพื่อกระตุ้นยอดขาย รวมถึงจากการขยายสาขาของธุรกิจอาหารเพิ่มขึน้ในไตรมาสเดียวกนัปีที่แล้วรวมทัง้สิน้ 23 สาขา 
จากการขยายสาขาของธุรกิจอาหาร ปัจจยัดงักลา่วสง่ผลให้บริษัทและบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิ จ านวน 757.7.5 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อน 76.1 ล้านบาท หรือ 9.1%  

 
11.1.1 ผลการด าเนินงานของปี 2558 

ทัง้นี ้ ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ตามงบก าไรขาดทนุรวม ประจ าปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 สามารถวิเคราะห์ได้ ดงันี ้
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(หน่วย: ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2558 
 

เปล่ียนแปลง  
(เพิ่มขึน้ + / ลดลง -) 

 จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % % % 

รายได้จากธุรกิจโรงแรม 7,991.2 43.7% 8,728.2 45.4% +737.0 +9.2% 
รายได้จากธุรกิจอาหาร 9,900.8 54.2% 10,094.5 52.5% +193.7 +2.0% 
รายได้อ่ืน 390.9 2.1% 393.4 2.1% +2.5 +0.6% 
              รวมรายได้ 18,282.9 100.00\% 19,216.1 100.0% +933.2 +5.1% 
ต้นทนุขาย – ธุรกิจโรงแรม (2,972.1) 16.2% (3,321.6) (17.3%) +349.5 +11.8% 
ต้นทนุขาย - ธุรกิจอาหาร(1) (4,884.0) (26.6%) (4,779.1) (24.9%) -104.9 -2.1% 
              รวมต้นทนุขาย(1) (7,856.1) (42.8%) (8,100.7) (42.2%) +244.6 +3.1% 
หกั คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร (6,880.3) (37.6%) (6,935.0) (36.1%) +54.7 +0.8% 
บวก สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสีย 26.4 0.1% 28.6 0.1% +2.2 +8.2% 
ก าไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย ดอกเบีย้จ่าย และภาษีเงิน
ได้ (EBITDA) 

3,572.9 19.5% 4,209.0 21.9% +636.1 +17.8% 

หกั คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (1,587.7) (8.7%) (1,607.8) (8.4%) +20.1 +1.3% 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้จ่าย และภาษีเงนิได้ (EBIT) 1,985.2 10.9% 2,601.2 13.5% +616.0 +31.0% 
หกั ต้นทนุทางการเงิน (455.3) (2.5%) (404.6) (2.1%) -50.7 -11.1% 
หกั ภาษีเงินได้ (366.4) (2.0%) (431.0) (2.2%) +64.6 +17.6% 
หกั ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (108.9) (0.6%) (88.0) (0.5%) -20.9 -19.2% 
บวก รายได้จากการตดัจ าหน่ายคา่เชา่รับลว่งหน้า –เซ็นทาราแกรนด์ 
สมยุ 

100.3 0.5% 100.3 0.5% - - 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการด าเนินงานปกติ 1,154.9 6.3% 1,777.9 9.3% +623.0 +53.9% 
รายการพิเศษ       
บวก สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในกองทนุรวมตามวิธีสว่นได้เสีย        
(ก าไร/ ขาดทนุจากการประเมินราคาทรัพย์สิน) (69.4) (0.4%) (102.2) (0.5%) +32.8 +47.3% 
บวก ก าไรจากการซือ้ธุรกิจและการปรับมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุ 103.1 0.6% - - -103.1 -100.0% 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,188.6 6.5% 1,675.7 8.7% +487.1 +41.0% 

ก าไรขัน้ต้น 10,035.9 56.1% 10,722.1 57.0% +686.2 +6.8% 
(1) ต้นทนุขายไม่รวมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายสว่นท่ีปันสว่นเป็นต้นทนุขาย 

 
รายได้จากการขายและบริการ   

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการด าเนินงานหลกั 2 ประเภท ได้แก่ รายได้จากธุรกิจโรงแรม และรายได้จากธุรกิจ
อาหาร โดยรายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจอาหารในปี 2558 มีสดัสว่น 47 : 53 (ปี 2557: 46 : 54)  
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ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม 19,216.1 ล้านบาท (ปี 2557: 18,282.9 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ 933.2 ล้าน
บาท หรือ 5.1% ดงันี ้

 
รายได้จากธุรกิจโรงแรม 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีโรงแรมภายใต้การบริหารทัง้สิน้ จ านวน 69 โรงแรม (14,583 ห้อง) โดยเป็นโรงแรมที่
เปิดด าเนินการแล้วทัง้สิน้  40 โรงแรม และเป็นโรงแรมที่ก าลงัพฒันา  29 โรงแรม  ในสว่น  40 โรงแรมที่เปิดด าเนินการแล้วนัน้ 
15 โรงแรม ( 3,825 ห้อง) เป็นโรงแรมที่ ทางบริษัท เป็นเจ้าของ และ อีก  25 โรงแรม เป็นโรงแรมภายใต้สญัญาบริหาร 

สถิติการด าเนินงานด้านห้องพกั (โรงแรมที่ทางบริษัทเป็นเจ้าของ) 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายได้จากธุรกิจโรงแรม 
 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

% 

1. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ 916.5 1,087.8 171.3 +18.7% 
2. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หวัหิน 625.9 644.8 18.9 +3.0% 
3. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมยุ 438.2 455.4 17.2 +3.9% 
4. โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 170.7 170.2 (0.5) -0.3% 
5. โรงแรมเซ็นทาราแมส่อดฮิลล์รีสอร์ท 34.6 33.4 (1.2) -3.5% 

อตัราการเข้าพกั (OCC) 2557 2558 เปลีย่นแปลง (จดุ) 
กรุงเทพฯ 61.6% 81.3% 19.7% 
ตา่งจงัหวดั 78.9% 79.6% 0.7% 
มลัดีฟท์ 90.6% 86.2% -4.4% 
ยอดรวม – ประเทศไทย 73.7% 80.1% 6.4% 
ยอดรวมทัง้หมด 74.8% 80.5% 5.7% 
ราคาห้องพกัเฉลีย่ (ARR) 2557 2558 เปลีย่นแปลง (%) 
กรุงเทพฯ 3,112 3,248 4.4% 
ตา่งจงัหวดั 3,987 4,017 0.7% 
มลัดีฟท์ 17,455 19,133 9.6% 
ยอดรวม – ประเทศไทย 3,766 3,781 0.4% 
ยอดรวมทัง้หมด 4,855 4,809 -1.0% 
ราคาห้องพกัเฉลีย่ตอ่ห้องทัง้หมด (Revpar) 2557 2558 เปลีย่นแปลง (%) 
กรุงเทพฯ 1,917 2,642 37.8% 
ตา่งจงัหวดั 3,146 3,197 1.6% 
มลัดีฟท์ 15,814 16,495 4.3% 
ยอดรวม – ประเทศไทย 2,775 3,030 9.2% 
ยอดรวมทัง้หมด 3,632 3,872 6.6% 
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6. โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมยุ 128.0 119.0 (9.0) -7.0% 
7. โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภเูก็ต 93.3 94.7 1.4 +1.5% 
8. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี ่ 467.4 503.1 35.7 +7.6% 
9. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 1,133.3 1,536.9 403.6 +35.6% 
10. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พทัยา 1,116.0 1,115.5 (0.5) -0.04% 
11. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทภเูก็ต 746.7 761.7 15.0 +2.0% 
12. โรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภเูก็ต 378.8 358.1 (20.7) -5.5% 
14. โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภเูก็ต * 46.0 140.9 94.9 +206.3% 
15. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปามลัดีฟท์ 862.6 792.1 (70.5) -8.2% 
16. โรงแรมเซ็นทาราราสฟชิูรีสอร์ทและสปา มลัดีฟท์ 816.9 885.3 68.4 +8.4% 
17. อื่นๆ 16.3 29.3 13.0 +79.8% 
       รวมรายได้ธุรกิจโรงแรม 7,991.2 8,728.2 737.0 +9.2% 

* โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต เปล่ียนจากกิจการร่วมคา้มาเป็นบริษัทย่อย ตัง้แต่วนัที ่7 ตลุาคม พ.ศ. 2557 

 
ในปี 2558 การเติบโตของรายได้ของธุรกิจโรงแรมที่เพิม่ขึน้ 737.0 ล้านบาท (หรือเพิ่มขึน้ 9.2%) จากปีก่อนนัน้ สาเหตุ

หลกัมาจากการเติบโตของ อตัราการเข้าพกั โดยอตัราการเข้าพกัใน ปี 2558 ที่ 80.5% ถือเป็นอตัราการเข้าพกัที่สงูสดุเป็น
ประวตัิการณ์ การเติบโตของอตัราเข้าพกั ท าให้ราคาห้องพกัเฉลีย่ตอ่ห้องทัง้หมด (Revpar) เพิ่มขึน้ 6.6% ในสว่นราคาห้องพกั
เฉลีย่ (ARR) มีการเติบโตในทกุสถานท่ีหลกั คือ กรุงเทพฯ ตา่งจงัหวดั และ มลัดีฟท์ แตต่วัเลขในภาพรวม จะลดลงประมาณ 
1% ซึง่เป็นผลจากสดัสว่นรายได้ของโรงแรมกรุงเทพฯ ท่ีเพิม่ขึน้ ในขณะท่ีรายได้จากโรงแรมที่มลัดฟีท์ ซึง่เป็นโรงแรมทีม่ีราคา
ห้องพกัเฉลีย่สงู มีสดัสว่นท่ีลดลง   
 

ในปี 2557 โรงแรมในกรุงเทพฯและจงัหวดัใกล้เคียง เช่น พทัยา หวัหิน ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์การชมุนมุทาง
การเมือง  ท าให้อตัราการเข้าพกัคอ่นข้างต ่าโดยเฉพาะในชว่งเวลาที่มีเหตกุารณ์ชมุนมุดงักลา่ว ในปี 2558 สถานการณ์ด้าน
การเมืองเร่ิมมีความสงบเรียบร้อย จึง ท าให้จ านวนนกัทอ่งเทีย่วกลบัเข้ามาทอ่งเที่ยวเพิ่มขึน้เป็นอยา่งมาก ถึงแม้จะมีเหตกุารณ์ 
ระเบิดกลางเมือง ในช่วงเดือน สงิหาคม 2558  แตเ่หตกุารณ์ดงักลา่ว มีผลกระทบตอ่อตัราการเข้าพกัในระยะสัน้เทา่นัน้ โดย
ภาพรวมนกัทอ่งเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยในปี 2558 นี ้มีจ านวนทัง้สิน้กวา่ 29.9 ล้านคน (หรือเพิม่ขึน้ 20.4%) จากปี 2557 ท า
ให้โรงแรมของบริษัทมีอตัราการเข้าพกัเฉลีย่เทา่กบั 80.5% หรือเพิ่มขึน้ 5.7 จดุ จากปีก่อน ทัง้นี ้โรงแรมที่มีรายได้เพิม่ขึน้หลกัๆ 
คือ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ เซน็ทรัลเวิลด์ และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ ซึง่เป็นโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองเป็นอยา่งมาก ในปี 2557  โดยมีรายได้เพิ่มขึน้ 403.6 
ล้านบาท และ 171.3 ล้านบาท ตามล าดบั  โรงแรมทัง้สองแหง่ในกรุงเทพฯ มกีารเติบโตของอตัราการเข้าพกั (OCC) และราคา
ห้องพกัเฉลีย่ (ARR) อยูท่ี่ 19.7 จดุ และ 4.4% ตามล าดบั  ราคาห้องพกัเฉลีย่ตอ่ห้องทัง้หมด (Revpar) เพิ่มขึน้ถึง 37.8% 
 

โรงแรมในตา่งจงัหวดั มีอตัราการเข้าพกั (OCC) และ ราคาห้องพกัเฉลีย่ (ARR) เพิ่มขึน้ อยูท่ี่ 0.7 จดุ และ 0.7%
ตามล าดบั ราคาห้องพกัเฉลีย่ตอ่ห้องทัง้หมด (Revpar) เพิ่มขึน้ 1.6%  การเติบโตของโรงแรมในตา่งจงัหวดัไมม่ากนกั 
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เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองในปี 2557 ไมไ่ด้รุนแรงเหมือนกบัโรงแรมในกรุงเทพฯ  การลดลงของ
นกัทอ่งเที่ยวจากรัสเซียกวา่ 44% ในปี 2558 มีผลกระทบกบัอตัราการเข้าพกั และ ราคาห้องพกัเฉลีย่ โดยเฉพาะ โรงแรมใน 
พทัยา และ ภเูก็ต ซึง่มีการแขง่ขนัคอ่นข้างสงู 
 

โรงแรมในมลัดีฟท์ มี ราคาห้องพกัเฉลีย่ตอ่ห้องทัง้หมด เพิ่มขึน้ 4.3% มีสาเหตหุลกัมาจากการแข็งคา่ของเงินสกลุ 
ดอลลาร์  สว่น อตัราการเข้าพกัของมลัดีฟท์ ท่ีลดลง นัน้ สบืเนื่องมาจากการงานปรับปรุงภาพลกัษณ์ในระหวา่งปี  ในปี 2559 
งานปรับปรุงภาพลกัษณ์ของห้องพกัที่เหลอื คาดวา่จะจะมีการด าเนินงานนอกฤดกูาลทอ่งเทีย่ว และ คาดวา่จะเสร็จสิน้ภายใน
เดือนกนัยายน 

 
รายได้จากธุรกิจอาหาร 
รายได้ของธุรกิจอาหารเพิ่มขึน้ 193.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 2.0% จากปีก่อน (ปี 2557: 9.33%) โดยสาเหตุหลกัของ

การเติบโตมาจากการขยายสาขาส าหรับแบรนด์เดิมหรือเพิ่มจากสาขาที่ปิดปรับปรุงในปีก่อน การขายสินค้า premium และ
บตัร CRG Plus ในปี 2558 ทางบริษัท ได้มีการออกชุดโปรโมชัน และการออกสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ทัง้ทางโทรทศัน์ , 
หนงัสอืพิมพ์และสือ่ตา่งๆ เพิ่มมากขึน้อยา่งตอ่เนื่อง รวมไปถึงการปรับปรุงพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มยอดขาย โดย ณ 31 
ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีแบรนด์ร้านอาหารทัง้สิน้ 11 แบรนด์ และ จ านวนสาขาร้านอาหารทัง้สิน้ จ านวน 792 สาขา (เพิ่มขึน้
สทุธิ 11 สาขา) 

 
ในปี 2558 อตัราการเจริญเติบโตของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และความเช่ือมัน่ในการบริโภค ยงัไม่มีการฟืน้ตวัอย่าง

เห็นได้ชดั  ท าให้ อตัรา การเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same-Store-Sales Growth) ในปีนีล้ดลงเล็กน้อย อยู่ที่ -0.7% 
(ปี 2557: 1.4%) ซึง่ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกบัภาพรวมอตุสาหกรรม 
 

   (หนว่ย : ล้านบาท) 
 เคร่ืองหมายการค้า ปี 2557 ปี 2558 เพิ่มขึน้ 

(ลดลง) 
% 

1.     มิสเตอร์ โดนทั 1,904.9 1,884.3 (20.6) -1.1% 
2.     เคเอฟซ ี 5,352.6 5,548.7 196.1 +3.7% 
3.     อานตีแ้อนส์ 731.5 736.0 4.5 0.6% 
4.     เป็บเปอร์ลนัช์ 188.9 194.6 5.7 3.0% 
5.     เบียร์ดปาปา 12.4 0.0 (12.4) -100.0% 
6.     ชาบตูง ราเมน 238.7 240.4 1.7 +0.7% 
7.     โคลด์สโตน ครีมเมอร่ี 89.8 101.2 11.4 +12.7% 
8.     ริว ชาบ ูชาบ ู 17.3 5.8 (11.5) -66.5% 
9.     โยชิโนยะ 196.9 196.3 (0.6) -0.3% 
10.     โอโตยะ 880.2 817.6 (62.6) -7.1% 
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11.     เดอะ เทอเรส 97.8 126.8 29.0 +29.7% 
12.    เทนยะ 49.1 57.6 8.5 +17.3% 
13.    คตัสยึะ* 11.8 42.6 30.8 +261.0% 
14.     รายได้จากการขายอื่นๆ 128.9 142.6 13.7 +10.6% 
     รวมรายได้ธุรกิจอาหาร 9,900.8 10,094.5 193.7 +2.0% 

* คตัสึยะเร่ิมเปิดบริการ เมือ่เดือนกรกฎาคม 2557 

 
สถิติอตัราการเติบโตของยอดขาย  

 

  
อตัราการเติบโตของยอดขาย

จากสาขาเดิม (SSS)  
อตัราการเติบโตของยอดขาย

รวมทกุสาขา  (TSS) 
  2557 2558 2557 2558 
4 แบรนด์หลกั 1.8% -1.4% 9.4% 1.2% 
7 แบรนด์ อ่ืนๆ -2.8% 6.1% 8.5% 8.1% 
Average 1.4% -0.7% 9.3% 2.0% 

 

 
จ านวนสาขาของแตล่ะเคร่ืองหมายการค้า ณ สิน้ปี 2557 และ 2558 เป็นดงันี ้

 เคร่ืองหมายการค้า 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

1.     เคเอฟซี 203 207 4 
2.     มิสเตอร์ โดนทั 324 318 (6) 
3.     อานตีแ้อนส์ 125 129 4 
4.     เป็บเปอร์ลนัช์ 16 15 (1) 
5.   ชาบตูง ราเมน  15 16 1 
6.     โคล์ดสโตน ครีมเมอร่ี  14 16 2 
7.     ริว ชาบ ูชาบ ู 1 1 - 
8.     โยชิโนยะ   18 17 (1) 
9.     โอโตยะ   47 47 - 
10.     เดอะ เทอเรส  11 15 4 
11.    เทนยะ  4 4 - 
12.    คตัสยึะ(เปิด 15 กรกฎาคม 2557) 3 7 4 

 รวม 781 792 11 

 
 

รายได้อื่น 
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รายได้อื่นเพิม่ขึน้ 2.5 ล้านบาท หรือ 0.6% จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน  รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้จากการบริหาร
โรงแรมของบคุคลอื่น ซึง่วา่จ้างให้บริษัทเข้าบริหารงานภายใต้สญัญาบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement) 
รายได้คา่เช่าและคา่บริการ รายได้จากเงินสนบัสนนุทางการตลาด รายได้จากเงินชดเชยคา่สนิไหมและอื่นๆ เป็นต้น  

 
ต้นทนุขายและก าไรขัน้ต้น 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายจ านวน 8,100.7 ล้านบาท (ปี 2557: 7,856.1 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอตัรา
ก าไรขัน้ต้น 57.0% (ปี 2557: 56.1%) โดยสามารถแยกแสดงตามธุรกิจหลกัได้ดงันี ้

ประเภทธุรกิจ ปี 2557 ปี 2558 % 
เปลี่ยนแปลง 

ต้นทุนขาย
(ล้านบาท) 

ก าไร
ขัน้ต้น 
(ล้านบาท) 

อัตราก าไร
ขัน้ต้น 
(%) 

ต้นทุนขาย 
(ล้านบาท) 

ก าไร
ขัน้ต้น 
(ล้านบาท) 

อัตราก าไร
ขัน้ต้น 
(%) 

ของต้นทุน
ขาย 

ธุรกิจโรงแรม 2,972.1 5,019.1 62.8% 3,321.6 5,406.7 61.9% +11.8% 
ธุรกิจอาหาร 4,884.0 5,016.8 50.7% 4,779.1 5,315.4 52.7% -2.1% 
   รวม* 7,856.1 10,035.9 56.1% 8,100.7 10,722.1 57.0% +3.1% 

*หมายเหต:ุ ต้นทนุขายและก าไรขัน้ต้นไมร่วมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายสว่นที่ปันสว่นเป็นต้นทนุขาย 

 
ธุรกิจโรงแรม 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายจากธุรกิจโรงแรมจ านวน 3,321.6 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุน
ทางตรง เช่น ต้นทนุการให้บริการห้องพกั ต้นทนุอาหารและเคร่ืองดื่ม เงินเดือนและสวสัดิการพนกังานของแผนกที่เก่ียวข้อง ค่า
วสัดสุิน้เปลือง เป็นต้น โดยเมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้ คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น 61.9% ของรายได้จากการขายและบริการ (ปี 
2557: 62.8%) อตัราก าไรขัน้ต้นลดลงจากปีก่อน  สาเหตหุลกัเนื่องจากอตัราคา่ห้องพกัที่ลดลงเป็น 4,809 บาท จากเดิม 4,855 
บาท ในปีก่อน 

 
ธุรกิจอาหาร 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายจากธุรกิจอาหารจ านวน 4,779.1 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วยต้นทนุทางตรง 
เช่น ต้นทนุอาหารและเคร่ืองดื่ม เงินเดือนและสวสัดิการพนกังานของแผนกที่เก่ียวข้อง คา่วสัดสุิน้เปลอืง เป็นต้น โดยคิดเป็น
อตัราก าไรขัน้ต้น 52.7% ของรายได้จากการขาย (ปี 2557: 50.7%) อตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุ
หลกัเกิดจากการลดลงของต้นทนุขาย เนื่องจากการปรับลดราคาของวตัถดุิบ การบริหารจดัการต้นทนุ และการเปลีย่นรายการ
สนิค้าชดุโปรโมชัน่บางรายการรวมไปถึงมีการปรับราคาขายเพิม่ขึน้ 

  
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร   

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร ได้แก่ เงินเดอืนและสวสัดิการพนกังาน คา่บริหารโรงแรม คา่เชา่ คา่บริการการใช้บตัร
เครดิต คา่สทิธ์ิเคร่ืองหมายการค้า เป็นต้น โดยในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมคีา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจ านวน 
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6,935 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 54.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 0.8%  โดยเมื่อเปรียบเทยีบกบัรายได้รวม คดิเป็น 36.1% ของรายได้รวม 
(ปี 2557: 37.6%) อตัราคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเพิม่ขึน้จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากการขยายสาขา
ของธุรกิจอาหารในระหวา่งปีงวดเดียวกนัปีที่แล้วรวมทัง้สิน้ 11 สาขา แตอ่ยา่งไรก็ตาม เมื่อเปรียบเที่ยบกบัรายได้รวม อตัรา
ของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารนัน้ ยงัต า่กวา่ปีก่อน  เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของรายได้รวม และการบริหารจดัการคา่ใช้จ่าย
โดยรวมที่มีประสทิธิภาพมากขึน้ ในปีนี ้
 
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี(*ไมร่วมรายการขาดทนุจากการประเมินราคาทรัพย์สนิ)   

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 28.6 ล้านบาท กลา่วคือ เพิ่มขึน้จากปี 
2557 จ านวน 2.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.2% ของสว่นแบง่ก าไรในปีก่อน เนื่องจากก าไรจากกองทนุรวมสทิธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (CTARAF) ซึง่เป็นเงินลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์   เพิ่มขึน้จากปี
ที่ผา่นมา 

 
ก าไร/ขาดทนุสทุธิสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ  

 ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 88.0 ล้านบาท (ปี 2557: ก าไร 
108.9 ล้านบาท) กลา่วคือ ลดลงจากปี 2557 จ านวน 20.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19.2% ของก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของสว่นได้
เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุในปีก่อน 
 
รายการพิเศษ 

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในกองทนุรวมตามวิธีส่วนไดเ้สีย(จากการประเมินราคาทรพัย์สิน) – บริษัทมีสว่นแบง่
ขาดทนุจากการประเมินราคาทรัพย์สนิของกองทนุรวมสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราซึง่เป็น
บริษัทร่วม จ านวน 102.2 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 เพิ่มขึน้จากปี 2557 เป็นจ านวน 32.8 ล้านบาท  

ก าไรจากการซ้ือธุรกิจและการปรบัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทนุ (ปี 2557) – จากการท่ีธุรกิจโรงแรมได้ขยายธุรกิจ โดย 
วนัท่ี 7 ตลุาคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้เข้าซือ้กิจการในสดัสว่นเพิม่เติมร้อยละ 49.00 (เดิมถือหุ้นทางตรงร้อยละ 50.00) ของ
โรงแรม กะตะภเูก็ต จ ากดั ท าให้สดัสว่นของการลงทนุรวมคิดเป็นร้อยละ 99.00 เงินลงทนุในบริษัทโรงแรม กะตะภเูก็ต จ ากดั 
ได้เปลีย่นสถานะจากสว่นได้เสยีในการร่วมค้าเป็นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

เนื่องจากเงินลงทนุที่แต่เดิมกลุม่บริษัทได้เคยบนัทึกสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียในกิจการที่ควบคุม
ร่วมกนั ดงักลา่ว เมื่อกลุม่บริษัทได้ขยายธุรกิจและเข้าลงทนุเพิ่มเติม อนัสง่ผลให้กิจการที่ควบคมุร่วมกนั  กลายมาเป็นบริษัท
ยอ่ย ในทางบญัชี บริษัทจะต้องท าการประเมินมลูคา่ยตุธิรรมก่อนการเข้าซือ้กิจการดงักลา่ว สง่ผลให้เงินลงทนุท่ีแตเ่ดิมเคยรับรู้
มลูคา่ตามวิธีสว่นได้เสีย ต้องปรับราคาให้เท่ากบัมลูค่ายตุิธรรมของกิจการ จากสาเหตทุี่ได้กลา่วมาเบือ้งต้น ท าให้บริษัทรับรู้
รายการพิเศษเป็นก าไรจากการซือ้ธุรกิจและการปรับมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุจ านวน 103.1 ล้านบาท   
 
ก าไรสทุธิ 
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ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีก าไรสทุธิ จ านวน 1,675.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 487.1 ล้านบาท หรือ 
41.0% โดยมีสดัสว่นก าไรสทุธิตอ่รายได้รวมเทา่กบั 8.7%  เพิ่มขึน้จากปีที่แล้วซึง่เทา่กบั 6.5% จากการเพิม่ขึน้ของรายได้และ
บริษัทและบริษัทยอ่ยสามารถบริหารจดัการต้นทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
 
11.1.2 ผลการด าเนินงานงวด 3 เดือนแรกปี 2559 

ทัง้นี ้ ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ตามงบก าไรขาดทนุรวม งวด 3 เดือนแรกปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 
มีนาคม 2559 สามารถวิเคราะห์ได้ ดงันี ้
 
 

(หน่วย: ล้านบาท) ไตรมาส 1/2558 ไตรมาส 1/2559 
 

เปล่ียนแปลง  
(เพิ่มขึน้ + / ลดลง -) 

 จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % % % 

รายได้จากธุรกิจโรงแรม 2,574.9 50.1% 2,702.6 50.9% +127.7 +5.0% 
รายได้จากธุรกิจอาหาร 2,412.9 46.9% 2,489.3 46.9% +76.4 +3.2% 
รายได้อ่ืน 156.2 3.0% 114.0 2.2% -42.2 -27.1% 
              รวมรายได้ 5,144.0 100.0\% 5,305.9 100.0% +161.9 +3.1% 
ต้นทนุขาย – ธุรกิจโรงแรม (831.4) (16.2%) (893.6) (16.8%) +62.2 +7.5% 
ต้นทนุขาย - ธุรกิจอาหาร(1) (1,168.8) (22.7%) (1,187.2) (22.4%) -18.4 -1.6% 
              รวมต้นทนุขาย(1) (2,000.2) (38.9%) (2,080.8) (39.2%) +80.6 +4.0% 
หกั คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร (1,679.4) (32.6%) (1,780.6) (33.6%) +101.2 +6.0% 
บวก สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสีย 19.6 0.4% 14.2 0.3% -5.6 -27.8% 
ก าไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย ดอกเบีย้จ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) 1,483.8 28.8% 1,458.7 27.5% -25.1 -1.7% 
หกั คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย (391.6) (7.6%) (407.0) (7.7%) +15.4 +3.9% 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้จ่าย และภาษีเงนิได้ (EBIT) 1,092.3 21.2% 1,051.7 19.8% -40.6 -3.7% 
หกั ต้นทนุทางการเงิน (99.4) (1.9%) (82.1) (1.5%) -17.3 -17.4% 
หกั ภาษีเงินได้ (114.8) (2.2%) (173.0) (3.3%) +58.2 +50.6% 
หกั ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (68.9) (1.3%) (63.7) (1.2%) -5.2 -7.6% 
บวก รายได้จากการตดัจ าหน่ายคา่เชา่รับลว่งหน้า –เซ็นทาราแกรนด์ สมยุ 24.7 0.5% 24.7 0.5% - - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการด าเนินงานปกติ 833.8 16.2% 757.7 14.3% -76.1 -9.1% 

ก าไรขัน้ต้น 2,987.5 59.9% 3,111.1 59.9% +123.6 +4.1% 
(1) ต้นทนุขายไม่รวมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายสว่นท่ีปันสว่นเป็นต้นทนุขาย 

 
รายได้จากการขายและบริการ   

ในงวด 3 เดือนแรกปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม 5305.9 ล้านบาท (ปี 
2557: 5114.0 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ 161.9 ล้านบาท หรือ 3.2% โดยมีรายละเอยีดดงันี ้
 
ธุรกิจโรงแรม 
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ณ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีโรงแรมภายใต้การบริหารทัง้สิน้ จ านวน 69 โรงแรม ( 14,547 ห้อง) โดยเป็นโรงแรมที่
เปิดด าเนินการแล้วทัง้สิน้  40 โรงแรม (8,017 ห้อง)  และเป็นโรงแรมที่ก าลงัพฒันา  29 โรงแรม ( 6,530 ห้อง)  ในสว่น  40 
โรงแรมที่เปิดด าเนินการแล้วนัน้ 15 โรงแรม (3,825 ห้อง) เป็นโรงแรมที่ ทางบริษัท เป็นเจ้าของ และอีก  25 โรงแรม (4,192 
ห้อง) เป็นโรงแรมภายใต้สญัญาบริหาร 
 
สถติิการด าเนินงานด้านห้องพกั (โรงแรมที่ทางบริษัทเป็นเจ้าของ) 
 

 

  
รายได้ของธุรกิจโรงแรมในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เพิ่มขึน้ 127.7 ล้านบาท (หรือ +5.0%) จากไตรมาสที่ 1 ของปีก่อน  

การเติบโตของรายได้นีเ้ป็นการเตบิโตทัง้จากอตัราเข้าพกัที่เพิม่ขึน้ (1.7 จดุ) และจากราคาห้องพกัเฉลีย่ที่เพิ่มขึน้ (+1.5%)  ซึง่
เป็นผลท าให้ราคาห้องพกัเฉลีย่ตอ่ห้องทัง้หมดเพิ่มขึน้ 3.5%    
ภาพรวมอตัราการเข้าพกัในไตรมาสที่ 1 ในปี 2559 นีอ้ยูท่ี่ 87% ถือเป็นอตัราการเข้าพกัที่สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ส าหรับไตร
มาสที่ 1ถึงแม้วา่อตัราการเข้าพกัของโรงแรมในมลัดีฟท์ในไตรมาสนีจ้ะลดลง เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั ของปี 2558   ใน
สว่นของราคาห้องพกั ราคาห้องพกัเฉลีย่ในกรุงเทพฯ และมลัดีฟท์มีอตัราการเติบโตคอ่นข้างสงู ในขณะท่ีห้องพกัในตา่งจงัหวดั
มีราคาห้องพกัเฉลีย่ที่ลดลง ซึง่สาเหตหุลกัมาจากการแขง่ขนัท่ีคอ่นข้างสงูโดยเฉพาะในตลาดพทัยาและภเูก็ต อยา่งไรก็ดเีมื่อ

อัตราการเข้าพัก (OCC) ไตรมาส 1 
ปี2558 

ไตรมาส 
1  ปี2559 

เปล่ียนแปลง     
(จุด) 

กรุงเทพฯ 85.0% 85.0% -0.1% 
ตา่งจงัหวดั 84.9% 88.0% 3.1% 
มลัดีฟท์ 89.8% 85.3% -4.4% 
ยอดรวม – ประเทศไทย 85.0% 87.1% 2.1% 

ยอดรวมทัง้หมด 85.3% 87.0% 1.7% 
ราคาห้องพักเฉล่ีย (ARR) ไตรมาส1 

ปี2558 
ไตรมาส1  
ปี2559 

เปล่ียนแปลง     
ร้อยละ(%) 

กรุงเทพฯ 3,148 3,411 8.3% 
ตา่งจงัหวดั 5,199 5,056 -2.8% 
มลัดีฟท์ 21,931 24,587 12.1% 
ยอดรวม – ประเทศไทย 4,579 4,571 -0.2% 

ยอดรวมทัง้หมด 5,782 5,870 1.5% 

ราคาห้องพักเฉล่ียต่อห้องทัง้หมด (Revpar) ไตรมาส1 
ปี2558 

ไตรมาส1  
ปี2559 

เปล่ียนแปลง     
ร้อยละ(%) 

กรุงเทพฯ 2,677 2,898 8.2% 
ตา่งจงัหวดั 4,416 4,448 0.7% 
มลัดีฟท์ 19,687 20,982 6.6% 
ยอดรวม – ประเทศไทย 3,891 3,980 2.3% 

ยอดรวมทัง้หมด 4,932 5,104 3.5% 
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พิจารณาถึงราคาห้องพกัเฉลีย่ตอ่ห้องทัง้หมด (Revpar) จะเห็นวา่ มีการเติบโตในทกุสถานท่ีหลกั คือ กรุงเทพฯ ตา่งจงัหวดั 
และมลัดีฟท์  
 

จ านวนนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาตทิี่เข้ามาเทีย่วในประเทศไทยมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องจากปี 2558 ซึง่ถือวา่เป็นปีที่
พลกิฟืน้ของอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วจากปัญหาทางด้านการเมืองที่เกิดขนึในปี 2557  โดยใน ไตรมาสที่1 ปี 2559 มีอตัราการ
เติบโตของนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติทัง้สิน้ 15.5%  จากช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2558  (เพิ่มขึน้จากประมาณ 7 ล้านคน เป็น 9 
ล้านคน)  โรงแรมในกรุงเทพฯ สามารถรักษาระดบัอตัราการเข้าพกั ได้ในระดบัเดยีวกนักบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ใน
ขณะเดียวกนัก็สามารถปรับราคาห้องพกัเฉลีย่ได้ถึง 8.3% ท าให้สามารถเพิ่มราคาห้องพกัเฉลีย่ตอ่ห้องทัง้หมด (Revpar) ได้ถึง 
8.2% ในไตรมาส 1 ของปี 2559  
 

โรงแรมในตา่งจงัหวดั มีอตัราการเข้าพกั (OCC) เพิ่มขึน้ อยูท่ี่ 3.0 จดุ และ ราคาห้องพกัเฉลีย่ (ARR) ลดลง 2.8% ท า
ให้ราคาห้องพกัเฉลีย่ตอ่ห้องทัง้หมด (Revpar) เพิ่มขึน้ 0.7%  การเติบโตของโรงแรมในตา่งจงัหวดัไมม่ากนกั เนื่องจาก การ
แขง่ขนัในสถานท่ีหลกั เช่น พทัยา และภเูก็ต มกีารแขง่ขนัด้านราคาคอ่นข้างสงู ในขณะท่ีนกัทอ่งเที่ยวคณุภาพในตลาด พรี
เมียม เช่น รัสเซยี ยงัไมไ่ด้ มกีารฟืน้ตวัเต็มที่ 
 

โรงแรมในมลัดีฟท์ มี ราคาห้องพกัเฉลีย่ตอ่ห้องทัง้หมด เพิ่มขึน้ 12.1% มีสาเหตหุลกัมาจากการแข็งคา่ของเงินสกลุ 
ดอลลาร์  และการปรับราคาขึน้หลงัจากการปรับปรุงภาพลกัษณ์และห้องพกัในปี 2558  ท าให้สามารถชดเชย การลดลงของ
อตัราการเข้าพกัของมลัดีฟท์ในไตรมาสที่ 1 ในปี2559 นีไ้ด้ โดยในภาพรวมราคาห้องพกัเฉลีย่ตอ่ห้องทัง้หมด (Revpar) มีอตัร
การเติบโตอยูท่ี่ 6.6%   การลดลงของอตัราการเข้าพกัที่ มลัดีฟท์ คาดวา่จะเป็นการลดลงแคช่ัว่คราวเทา่นัน้ และ ในปี 2559 นี ้
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มลัดีฟท์ รีสอร์ทแอนด์ สปา จะมีการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของห้องพกัที่เหลอืจ านวน 30 ห้อง (หลงัจาก
มีการปรับปรุงไปแล้ว 80 ห้อง ในปี 2558)  โดย จะมีการด าเนินงานนอกฤดกูาลทอ่งเทีย่ว และ คาดวา่จะเสร็จสิน้ภายในเดือน 
กนัยายน   
 
ธุรกิจอาหาร 
 
สถิติอตัราการเติบโตของยอดขาย  

 อตัรา การเติบโตของ
ยอดขายจากสาขาเดิม 

(SSS) 

อตัรา การเติบโตของ
ยอดขายรวมทกุสาขา  

(TSS) 
 ไตรมาส 1   

ปี2558 
ไตรมาส 1   
ปี2559 

ไตรมาส 1   
ปี2558 

ไตรมาส 1   
ปี2559 

4 แบรนด์หลกั -0.2% -0.6% 4.7% 1.8% 
7 แบรนด์ อ่ืนๆ 9.4% 4.6% 13.5% 14.5% 
เฉลีย่ 1.4% -0.7% 9.3% 2.0% 
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รายได้ของธุรกิจอาหารในไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึน้ 76.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 3.2% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยสาเหตุ
หลกัของการเติบโตมาจากการขยายสาขาส าหรับแบรนด์เดิมหรือเพิ่มจากสาขาที่ปิดปรับปรุ งในปีก่อน การขายสินค้า 
premium และบตัร CRG Plus การจดัท าการตลาดโดยการออกชดุโปรโมชัน่หรือมีการสะสมแต้มเพื่อแลกซือ้สินค้าได้ในราคา
พิเศษ  การออกสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ทัง้ทางโทรทศัน์, หนงัสอืพิมพ์และสือ่ตา่งๆ เพิ่มมากขึน้อยา่งตอ่เนื่อง   รวมไปถึงการ
ปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย โดยแบรนด์ที่มียอดขายเพิ่มขึน้เป็นหลกั ได้แก่ เค เอฟ ซี, อานตี ้แอนส์, 
เป๊ปเปอร์ ลนัช์, คทัซึยะ และ มิสเตอร์โดนทั  ณ สิน้สดุไตรมาส 1 2559 บริษัทฯ มีแบรนด์ร้านอาหารทัง้สิน้ 11 แบรนด์ และ 
จ านวนสาขาร้านอาหารทัง้สิน้ จ านวน 800 สาขา  คิดเป็นจ านวนสาขาที่เปิดเพิ่มสทุธิ จากไตรมาส 4 ปี 2558 เป็นจ านวน 8 
สาขา (โดยมีสาขาใหมท่ี่เปิดเพิ่มขึน้ในไตรมาสนี ้10 สาขา และ ปิด จ านวน 2 สาขา)    และเมื่อเปรียบเทียบกบั ไตรมาส 1 ปี 
2558 คิดเป็นจ านวนสาขาเพิ่มขึน้สทุธิที่ 23 สาขา 
 

ส าหรับในไตรมาส 1 นี ้อตัราการเจริญเติบโตของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และความเช่ือมัน่ในการบริโภค ยงัไมม่ีการ
ฟืน้ตวัอยา่งเห็นได้ชดั  ท าให้ อตัรา การเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same-Store-Sales Growth) ในไตรมาสนีล้ดลง
เลก็น้อย อยูท่ี่ -0.1% ซึง่ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกบัภาพรวมอตุสาหกรรม  

 

รายได้อื่น 
รายได้อื่นลดลง 42.2 ล้านบาท หรือ 27.1% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน  รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้จากการบริหารโรงแรม
ของบคุคลอื่น ซึง่วา่จ้างให้บริษัทเข้าบริหารงานภายใต้สญัญาบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement) รายได้คา่เช่า
และคา่บริการ รายได้จากเงินสนบัสนนุทางการตลาด รายได้จากเงินชดเชยคา่สนิไหมและอื่นๆ เป็นต้น  

 
ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น 

ในไตรมาส 1/2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมต้ีนทนุขายจ านวน 2,080.8 ล้านบาท (ไตรมาส 1/2558: 2,000.2 ล้าน
บาท) โดยคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น 59.9% (ไตรมาส 1/2558: 59.9%) โดยสามารถแยกแสดงตามธุรกิจหลกัได้ดงันี ้
 

ประเภทธุรกิจ ปี 2559 ปี 2558 % 
เปล่ียนแปลง 

ต้นทุนขาย
(ล้านบาท) 

ก าไรขัน้ต้น 
(ล้านบาท) 

อัตราก าไร
ขัน้ต้น 
(%) 

ต้นทุนขาย 
(ล้านบาท) 

ก าไรขัน้ต้น 
(ล้านบาท) 

อัตราก าไร
ขัน้ต้น 
(%) 

ของต้นทุนขาย 

ธุรกิจโรงแรม 893.6 1,809.0 66.9% 831.4 1,743.5 67.7% +7.5% 
ธุรกิจอาหาร 1,187.2 1,302.2 52.3% 1,168.8 1,244.0 51.6% +1.6% 
   รวม* 2,080.8 3,111.1 59.9% 2,000.2 2,987.6 59.9% +4.0% 

*หมายเหต:ุ ต้นทนุขายและก าไรขัน้ต้นไมร่วมคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายสว่นที่ปันสว่นเป็นต้นทนุขาย 

 
ธุรกิจโรงแรม 



 สว่นที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้ 
 

สว่นที่ 3.3 (11) หน้าที่ 13 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายจากธุรกิจโรงแรมจ านวน 893.6 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุน
ทางตรง เช่น ต้นทนุการให้บริการห้องพกั ต้นทนุอาหารและเคร่ืองดื่ม เงินเดือนและสวสัดิการพนกังานของแผนกที่เก่ียวข้อง ค่า
วสัดสุิน้เปลอืง เป็นต้น โดยเมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้ คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น 66.9% ของรายได้จากการขายและบริการ (ไตร
มาส 1/2558: 67.7%)  

 
ธุรกิจอาหาร 

ในไตรมาส 1/2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมต้ีนทนุขายจากธุรกิจอาหารจ านวน 1,187.2 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย
ต้นทนุทางตรง เช่น ต้นทนุอาหารและเคร่ืองดื่ม เงินเดือนและสวสัดิการพนกังานของแผนกทีเ่ก่ียวข้อง คา่วสัดสุิน้เปลอืง เป็นต้น 
โดยคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น 52.3% ของรายได้จากการขาย (ไตรมาส 1/2558: 51.6%) อตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากการลดลงของต้นทนุขาย เนื่องจากการปรับลดราคาของวตัถดุิบ การบริหารจดัการ
ต้นทนุ และการเปลีย่นรายการสนิค้าชดุโปรโมชัน่บางรายการรวมไปถึงมีการปรับราคาขายเพิ่มขึน้ 

  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   
 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร ได้แก่ เงินเดอืนและสวสัดิการพนกังาน คา่บริหารโรงแรม คา่เช่า คา่บริการการใช้
บตัรเครดติ คา่สทิธ์ิเคร่ืองหมายการค้าและคา่โฆษณา เป็นต้น โดยในปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายในการขายและ
บริหารรวมจ านวน 1,780.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 101.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 6.0%  โดยเมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้รวม คดิเป็น 
33.6% ของรายได้รวม  
(ไตรมาส 1/2558: 32.6%) อตัราคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากธุรกิจอาหารและ
ธุรกิจโรงแรม ได้มีคา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขายและโฆษณาเพือ่กระตุ้นยอดขาย รวมถึงจากการขยายสาขาของธุรกิจอาหาร
เพิ่มขึน้ในไตรมาสเดียวกนัปีที่แล้วรวมทัง้สิน้ 23 สาขา  
 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย(*ไม่รวมรายการขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สนิ)   

 ในไตรมาส 1/2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี 14.2 ล้านบาท กลา่วคือ 
ลดลงจากไตรมาส 1/2558 จ านวน 5.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27.8% ของสว่นแบง่ก าไรในปีก่อน เนื่องจากก าไรจากกองทนุ
รวมสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (CTARAF) ซึง่เป็นเงินลงทนุในสทิธิการเชา่
อสงัหาริมทรัพย์   ลดลงจากปีที่ผา่นมา     
 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  
 

ในไตรมาส 1/2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมกี าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 63.7 ล้านบาท 
(ไตรมาส 1/2558: ก าไร 68.9 ล้านบาท) กลา่วคือ ลดลงจากปี 2558 จ านวน 5.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.6% ของก าไรสทุธิ
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุในปีก่อน  
 
ก าไรสุทธิ 
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ในไตรมาส 1/2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมกี าไรสทุธิ จ านวน 757.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 76.1 ล้านบาท หรือ 
9.1% โดยมีสดัสว่นก าไรสทุธิตอ่รายได้รวมเทา่กบั 14.3%  ลดลงจากปีที่แล้วซึง่เทา่กบั 16.2%   

 
11.2  ฐานะการเงนิ 
 
11.2.1 ฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมจ านวน 24,499.2 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2557 
จ านวน 270.7 ล้านบาท หรือลดลง 1.1% สว่นใหญ่เนื่องจากการตดัคา่เสือ่มราคาของที่ดิน อาคารและ อปุกรณ์ระหวา่งปี  
ทัง้นี ้สนิทรัพย์ของบริษัทและบริษัทยอ่ยทีม่ีสาระส าคญัมีดงันี ้
 
ลกูหนีก้ารค้า 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ารค้า-สทุธิจ านวน 492.6 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2557 
จ านวน 38.7 ล้านบาท หรือประมาณ 7.2% บริษัทและบริษัทยอ่ยมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่ประมาณ 15 วนั (ระยะเวลาการ
เก็บหนีเ้ฉลีย่ค านวณโดยไม่รวมยอดขายของ CRG เนือ่งจาก ยอดขายเกือบทัง้หมดของ CRG เป็นการขายเงินสด) ซึง่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกนักบันโยบายการให้สนิเช่ือของบริษัทและบริษัทยอ่ย คือ 15-30 วนั โดยมีรายละเอยีดตารางแยกวิเคราะห์อายุ
ลกูหนี ้ดงันี ้
 

  31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 
  ล้านบาท % ล้านบาท % 
ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 377.5 70.3% 371.7 73.8% 
เกินวนัครบก าหนดช าระ       
    น้อยกวา่ 3 เดือน 111.3 20.7% 69.5 13.8% 
    3-6 เดือน 38.3 7.1% 54.4 10.8% 
    6-12 เดือน 3.3 0.6% 2.4 0.4% 
    มากกวา่ 12 เดือน 6.6 1.3% 5.9 1.2% 
รวม 537 100.0% 503.9 100.0% 
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (5.6)   (11.3)  
   ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ 531.4   492.6  

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ลกูหนีก้ารค้าเป็นลกูหนีท้ี่ยงัไมค่รบก าหนดช าระร้อยละ 73.8 และเป็นลกูหนีท้ี่ครบ
ก าหนดช าระไมเ่กิน 3 เดือนร้อยละ 13.8 โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายในการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ซึง่วิเคราะห์จาก
ประวตัิการช าระหนีแ้ละคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหนีใ้นอนาคตของลกูค้า และได้พจิารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน
ทัง้สิน้ 11.3 ล้านบาท ส าหรับลกูหนีก้ารค้าคงเหลอื ณ สิน้ปี 2558 ซึง่คาดวา่เพียงพอตามจ านวนหนีท้ี่คาดวา่จะเรียกเก็บเงิน
จากลกูหนีไ้มไ่ด้ 
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สนิค้าคงเหลอื 

สนิค้าคงเหลอื ณ สิน้ปี 2558 และสิน้ปี 2557 มีจ านวนเทา่กบั 675.1 ล้านบาท และ 635.0 ล้านบาท ตามล าดบั คดิ
เป็นสดัสว่นร้อยละ 2.8 และร้อยละ 2.6 ของสนิทรัพย์รวมตามล าดบั สว่นใหญ่สนิค้าคงเหลอืจะเป็นของสว่นงานขายอาหาร
และไอศกรีม ซึง่จะอยูใ่นรูปของวตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลอืง มีมลูคา่เฉลีย่ร้อยละ 87 ของสนิค้าคงเหลอืโดยรวม 
 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่นและสทิธิการเชา่ – สทุธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ จ านวน 18,915.4 ล้านบาท (ปี 
2557: 19,010.3 ล้านบาท) สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่น 384.9 ล้านบาท (ปี 2557:  419.8 ล้านบาท) และมีสทิธิการเช่า – สทุธิ
จ านวน 785.9 ล้านบาท (ปี 2557: 752.3 ล้านบาท) ซึง่สามารถแสดงแยกที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอืน่ 
และสทิธิการเชา่ตามประเภทธุรกิจได้ดงันี ้

 

สินทรัพย์ (ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ     
   - ธุรกิจโรงแรม 17,224.2 17,301.5 
   - ธุรกิจอาหาร 1,786.1 1,613.9 
        รวม 19,010.3 18,915.4 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่น – สทุธิ    
   - ธุรกิจโรงแรม 54.1 48.3 
   - ธุรกิจอาหาร 365.7 336.6 
        รวม 419.8 384.9 
สทิธิการเชา่ – สทุธิ    
   - ธุรกิจโรงแรม 704.6 747.7 
   - ธุรกิจอาหาร 47.7 38.2 
        รวม 752.3 785.9 
  รวมที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์, สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอื่น และสิทธิการเช่า - 
สุทธิ 

20,182.4 20,086.2 

 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ลดลงจากสิน้ปี 2557 จ านวน 94.9 ล้านบาท หรือประมาณ 0.5% เนื่องจากคา่เสือ่มราคา 

และการตดัจ าหนายสนิทรัพย์ระหวา่งปี 2558  
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื่นลดลงจากปีก่อน 34.9 ล้านบาท จากคา่ตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์ไมม่ีตวัตนที่เกิดขึน้ในปี 2558 

สทิธิการเชา่ลดลงจากสิน้ปี 2557 จ านวน 33.6 ล้านบาท จากคา่ตดัจ าหนา่ยสทิธิการเชา่ที่เกิดขึน้ในปี 2558 
 
งบแสดงฐานะการเงิน(ล้านบาท) ณ 31 ธนัวาคม 2558 ณ 31 มีนาคม 2559 % เปลีย่นแปลง 
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สนิทรัพย์หมนุเวียน 2,335 2,886 24% 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 22,108 21,827 -1% 
   รวมสนิทรัพย์ 24,443 24,713 1% 
 
11.2.1 ฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 
 
สินทรัพย์ 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) ณ 31 มีนาคม 2559 
ณ 31 ธันวาคม 

2558 
% เปลี่ยนแปลง 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 2,886 2,335 24% 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 21,827 22,108 -1% 

   รวมสินทรัพย์ 24,713 24,443 1% 
 

สนิทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และสิน้ปี 2558 มีจ านวน 24,713.3 ล้านบาท  และ 
24,443.5 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2558 จ านวน 269.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 1.1% สว่นใหญ่เนื่องจากการ
เพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด และลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 

  
  สนิทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และสิน้ปี 2558 มีจ านวนเทา่กบั 2,886.1 ล้านบาท และ 2,335.4 ล้าน
บาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 11.7 และร้อยละ 9.6 ตามล าดบั สนิทรัพย์หมนุเวียนของบริษัทประกอบด้วยสนิทรัพย์ที่
ส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และสิน้ปี 2558 มีจ านวนเทา่กบั 856.0 ล้านบาท 
และ 448.3 ล้านบาทตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ  3.5 และ ร้อยละ 1.8 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั 

 
(2) ลกูหนีก้ารค้ากิจการอื่นๆสทุธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และสิน้ปี 2558 มีจ านวนเทา่กบั 567.5 ล้านบาท และ 

492.6 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.3 และร้อยละ 2.0 ของสนิทรัพย์รวมตามล าดบั บริษัทมี
ลกูหนีก้ารค้ากิจการอื่นๆในสดัสว่นท่ีน้อยมากเมื่อเทียบกบัสนิทรัพย์รวมเนื่องจากการด าเนินธุรกิจอาหารเป็น
การขายสนิค้าด้วยเงินสดเกือบทัง้หมด ในขณะท่ีธุรกิจโรงแรมมกีารให้เครดติกบัเอเยน่ต์และโรงแรมที่รับบริหาร
จดัการประมาณ 15-30 วนั โดยทัง้นีม้ีระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลีย่เทา่กบั 15 วนั  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 และสิน้ปี 2558 มีจ านวนเทา่กบั 21,827.2 ล้านบาท และ 22,108.1 
ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 88.3 และร้อยละ 90.4 ของสนิทรัพย์รวม ตามล าดบั สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนหลกั
ของบริษัท ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และสิน้ปี 2558 มีจ านวนเทา่กบั 18,714.0 ล้าน
บาท และ 18,915.5 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 1.1 เนื่องจากการตดัคา่เสือ่มราคาของ อาคารและ 
อปุกรณ์ระหวา่งปี 
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11.3 แหล่งที่มาของเงนิทุน 
 
11.3.1 แหล่งที่มาของเงนิทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
หนีส้นิ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมจ านวน 14,545.0 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2557 
จ านวน 1,493.4 ล้านบาท หรือลดลง 9.3% จากการท่ีบริษัทมีหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ระยะสัน้เพิ่มขึน้ 2,234.4 ล้านบาท และ
หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ระยะยาวลดลง 3,792 ล้านบาท และบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ เพิ่มเติมจ านวน 700 ล้านบาท ในปี 2558 
 

เจ้าหนีก้ารค้า  ณ สิน้ปี 2558 และสิน้ปี 2557 มีจ านวนเท่ากบั 734.6 ล้านบาท และ 708.2 ล้านบาทตามล าดบั คิด
เป็นร้อยละ  5.1 และ ร้อยละ 4.4 ของหนีส้นิรวม ตามล าดบั เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ สว่นหนึ่งเนื่องจากมีการสัง่ซือ้สินค้ามากขึน้ 
โดยเพิ่มขึน้ตามยอดขายที่เพิ่มขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
ประเภทเงินกู้  วงเงิน 

(ล้านบาท) 
ยอดเบิกใช้ 
(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

1. เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน    
- เงินเบิกเกินบญัชี 829.0 71.2 7.18% - 7.68% 
- เงินกู้ยืมระยะสัน้ 394.4 394.4 3.15% - 3.32% 
- เงินกู้ยืมระยะยาว* 3,228.2 3,159.5 2.28% - 5.13% 
2. หุ้นกู้  – สทุธิ** - 4,998.7 2.41% - 4.86% 
3. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือ
กิจการอื่น 

- 1.8 7.0% 

4. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการหรือ
บคุคลที่เก่ียวข้องกนั 

- 66.9 3.00% 

5. หนีส้นิสญัญาเช่าการเงิน - 6.1 12.0%-13.0% 
รวม 4,451.6 8,698.6  

* เพื่อใชใ้นโครงการของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มลัดีฟส์ (CIRM) โรงแรมเซ็นทาราราสฟชิู รีสอร์ท และสปา มลัดีฟส์ (CRF) 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ (CGCW) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พทัยา (CMBR) และโรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต (CPBR) 
** สทุธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชีจ านวน 1.3 ลา้นบาท 
 

งบแสดงฐานะการเงิน(ล้านบาท) ณ 31 ธนัวาคม 2558 ณ 31 มีนาคม 2559 % เปลีย่นแปลง 
หนีส้ินหมนุเวียน 7,610 6,538 -14% 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน 6,879 7,427 8% 
   รวมหนีส้ิน 14,489 13,965 -4% 
   รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 9,954 10,748 8% 
      รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 24,443 24,713 1% 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมจ านวน 13,964.8 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2558 จ านวน 
524.4 ล้านบาท หรือลดลง 3.6% จากการท่ีบริษัทช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและสว่นของเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปีลดลงทัง้สิน้ 554.3 ล้านบาท 

 
สว่นของผู้ ถือหุ้น  

ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2549 เมื่อวนัท่ี 21 มิถนุายน 2549  ผู้ ถือหุ้นได้มีมติที่เก่ียวข้องกบัทนุจดทะเบียน 
ดงัตอ่ไปนี ้
1. อนมุตัิให้เปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้ นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท อนัเป็นผลให้จ านวนหุ้นที่ออก

เสนอขายแล้วทัง้หมดของบริษัทเพิ่มขึน้จากเดิมจ านวน 180 ล้านหุ้น เป็นจ านวน 900 ล้านหุ้น 
2. อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 900 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 1,580.8 

ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 680.8 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
3. อนมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจากการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันี ้

3.1. จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 450 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น  
3.2. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 170 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1  บาทเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป 
3.3. จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 60.8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1  บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
 

ในเดือนสิงหาคม 2549 บริษัทได้รับเงินจากการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 450 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่น เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 720 ล้านบาท (เสนอขายในราคาหุ้นละ 1.60 บาท) และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วกับ
กระทรวงพาณิชย์จาก 900 ล้านบาทเป็น 1,350 ล้านบาทเมื่อวนัท่ี 3 สงิหาคม 2549 

 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผู้ ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัท จ านวน 230,800,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  จากเดิมทนุจดทะเบียน 1,580,800,000 บาท 
เป็น 1,350,000,000 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยของบริษัท 
 
11.3.2 แหล่งที่มาของเงนิทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 

 
งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) ณ 31 มีนาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558 % เปลี่ยนแปลง 

หนีส้นิหมนุเวียน 6,538 7,610 -14% 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน 7,426 6,879 8% 
   รวมหนีส้นิ 13,964 14,489 -4% 
   รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 10,749 9,954 8% 
       รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 24,713 24,443 1% 
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หนีส้นิ 
 หนีส้ินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 และสิน้ปี 2558 มีจ านวน 13,964.8 ล้านบาท และ 
14,489.2 ล้านบาทตามล าดบั โดยมีหนีส้นิหมนุเวียนของบริษัทประกอบด้วย 

(1) เจ้าหนีก้ารค้า  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และสิน้ปี 2558 มีจ านวนเทา่กบั 632.1 ล้านบาท และ 734.6 ล้านบาท
ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ  4.5 และ ร้อยละ 5.1 ของหนีส้นิรวม ตามล าดบั  

(2) หุ้นกู้ที่จะถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี ลดลง 800.0 ล้านบาท เนื่องจากมีหุ้นกู้ทีค่รบก าหนดช าระในเดือน
มีนาคม ปี 2559 จ านวน 800.0 ล้านบาท 

หนีส้ินไม่หมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 และสิน้ปี 2558 มีจ านวนเท่ากบั 7,426.6 
ล้านบาท และ 6,879.1 ล้านบาทตามล าดบั โดยบริษัทมีการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 234.4 ล้าน
บาท  นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการออกหุ้นกู้ เพิ่มขึน้จ านวน 800.0 ล้านบาท ต้นทนุดอกเบีย้ร้อยละ 2.09 ต่อปี เพื่อทดแทนหุ้นกู้
เดิมที่ครบก าหนดช าระ ที่มีดอกเบีย้ร้อยละ 4.75-4.86 ตอ่ปี ซึง่มีต้นทนุต ่ากวา่หุ้นกู้ เดิม 
 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจ านวน 10,748.5  ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 
2558 จ านวน 794.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 8.0% มาจากก าไรไตรมาส 1 ปี 2559  

 
11.3.3 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของ

ผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 0.9 เท่า และ 0.8 เท่า ตามล าดบั ซึ่งเป็นการจดัโครงสร้างทางการเงินที่ยงัคงอยู่ในข้อก าหนดตามเง่ือนไขของ
สญัญาเงินกู้ยืม (Covenant) โดยแหลง่ที่มาของเงินทุนสว่นหนึ่งมาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทและจาก
การกู้ยืม 
 
11.4 กระแสเงนิสดและการด ารงอัตราส่วนสภาพคล่อง 
 
11.4.1 สภาพคล่องกระแสเงนิสดของปี 2558 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 
2557ดงัตอ่ไปนี ้

  (หนว่ย : ล้านบาท) 
 2557 2558 % เปลีย่นแปลง 
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 4,111.2 4,020.8 +2.2% 
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (1,766.3) (1,714.2) +3.0% 
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (2,600.6) (2,396.4) +8.5% 
                         สทุธิ (255.7) (89.8)  



 สว่นที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้ 
 

สว่นที่ 3.3 (11) หน้าที่ 20 

 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2558 และปี 2557 เท่ากบั 4,111.2 ล้านบาท 
และ 4,020.8 ล้านบาทตามล าดบั ซึ่งสว่นใหญ่เป็นผลมาจากก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ 466.0 ล้านบาท ขณะที่มีการจ่ายภาษีเงินได้
นิติบุคคลให้แก่กรมสรรพากรในปี 2558 และ 2557 จ านวน 226.6 ล้านบาท และ 199.7  ล้านบาทตามล าดบั กระแสเงินสด
จากกิจกรรมลงทนุปี 2558 และ 2557 มียอดใช้ไป 1,766.4 ล้านบาท และ  1,714.2 ล้านบาท ตามล าดบัเนื่องจากมีการลงทนุ
ในสนิทรัพย์ถาวรอนัได้แก่การสร้างอาคาร และการซือ้อปุกรณ์ รวมถึงการจ่ายเงินช าระสิทธิการเช่า ส าหรับกระแสเงินสดจาก
กิจการจดัหาเงินในปี 2558 และ ในปี 2557 มียอดใช้ไป จ านวน 2,600.6 ล้านบาท และ 2,396.4 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 
2558 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 540.0 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จ านวน 942.9 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
จ านวน 1,749.9 ล้านบาท ในขณะท่ีมีเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้จ านวน 700.0 ล้านบาทและมีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 385.3ล้านบาท 
  
11.4.2 สภาพคล่องกระแสเงนิสดของงวด 3 เดือนสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
และ 2558 เทา่กบั 1,220.2 ล้านบาท และ 1,155.0 ล้านบาทตามล าดบั โดยมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ 65.2 
ล้านบาท เมื่อเทียบกนัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มียอดใช้ไป 353.5 
ล้านบาท และ  246.6 ล้านบาท ตามล าดบัเนื่องจากมกีารลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรอนัได้แก่การสร้างอาคาร และการซือ้อปุกรณ์ 
รวมถงึการจ่ายเงินช าระสทิธิการเช่า  

ส าหรับกระแสเงินสดจากกิจการจดัหาเงินส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และปี 2558  มียอดใช้ไป 
จ านวน 514.6 ล้านบาท และ 1,153.1 ล้านบาท ตามล าดบั โดยส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีการ
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จ านวน 190.0 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 205.1 ล้านบาท  
 
11.4.3 การด ารงอัตราส่วนสภาพคล่อง 

 ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  บริษัทและบริษัทยอ่ยมอีตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 0.3 เทา่ และ 0.4  เทา่ 
ตามล าดบั อตัราสว่นสภาพคลอ่งลดลงจากปี 2557  สาเหตหุลกัเนื่องจากมีหุ้นกู้ที่จะครบก าหนดช าระใน 1 ปี จ านวน 3,300 
ล้านบาท เมื่อพจิารณาอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2558 ซึง่
เทา่กบั 0.9 เทา่ (2557: 1.2 เทา่) บริษัทและบริษัทยอ่ยยงัคงมกีระแสเงินสดเพยีงพอท่ีจะช าระภาระผกูพนัและดอกเบีย้ได้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 0.4 เทา่ เพิ่มขึน้จากปี 2558 สาเหตหุลกั
เนื่องจากบริษัทมีการจา่ยช าระคนืหุ้นกู้ที่ครบก าหนดจ านวน 800 ล้านบาท ท าให้มีหุ้นกู้ทีจ่ะครบก าหนดช าระใน 1 ปี คงเหลอื
จ านวน 2,500 ล้านบาท (ปี 2558: 3,300 ล้านบาท) เมื่อพิจารณาอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซึง่เทา่กบั 0.8 เทา่ (2558: 0.9 เทา่) บริษัทและบริษัทยอ่ยยงัคงมกีระแสเงินสด
เพียงพอท่ีจะช าระภาระผกูพนัและดอกเบีย้ได้  
 
11.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี



 สว่นที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้ 
 

สว่นที่ 3.3 (11) หน้าที่ 21 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  

ในปี 2558 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบ
บัญชีให้แก่ ส านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสงักัด บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและ
ส านกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมาเป็นจ านวนเงินรวม 6,664,000 บาท 

2. ค่าบริการอื่น 

ในปี 2558 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ 
ให้กบัผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 



 สว่นที่ 4 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหนี ้

สว่นที่ 4 หน้าที่ 1 

ส่วนที่ 4 
ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

 
 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทมหาชนจ ากดั มช่ืีอภาษาองักฤษวา่ Central Plaza 
Hotel Public Company Limited โดยมีส านกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 ("บริษัท" หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีข้อก าหนดและเง่ือนไข
ตามที่ระบไุว้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
1. รายละเอียดของตราสารหนีท้ี่เสนอขาย 

1.1  ลกัษณะส าคญัของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 
 ผู้ออกหุ้นกู้  : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

 ช่ือเฉพาะของหุ้นกู้  : หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2559  

ครบก าหนดไถถ่อนปี 2564 

 ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ ไมม่ีประกนั ประเภทไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

 นายทะเบยีนหุ้นกู้  : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

 จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย : ไมเ่กิน 980,000 (เก้าแสนแปดหมื่น) หนว่ย 

 มลูคา่รวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : ไมเ่กิน 980,000,000 (เก้าร้อยแปดสบิล้าน) บาท 

 มลูคา่ที่ตราไว้หนว่ยละ : 1,000 (หนึง่พนั) บาท  

 ราคาเสนอขาย : 1,000 (หนึง่พนั) บาท ตอ่หนว่ย 

 อาย ุ : 5 (ห้า) ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

 วนัออกหุ้นกู้  : วนัท่ี 11 สงิหาคม พ.ศ. 2559 

 วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : วนัท่ี 11 สงิหาคม พ.ศ. 2564 

 อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้  : ร้อยละ 2.45 (สองจดุสีห้่า) ตอ่ปี 

 อตัราดอกเบีย้ผิดนดั : อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้  บวกด้วยอตัราร้อยละ 2 (สอง) ตอ่ปี 

ทัง้นี ้หากอตัราดอกเบีย้ผิดนดัดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ผิดนัดสงูสุดที่

กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้ส าหรับหุ้ นกู้ ไม่ว่าในขณะใดๆ ให้อัตรา

ดอกเบีย้ผิดนดัเท่ากบัอตัราดอกเบีย้ผิดนดัสงูสดุที่กฎหมายอนุญาตให้เรียก

เก็บได้ 
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สว่นที่ 4 หน้าที่ 2 

 วนัช าระดอกเบีย้ : วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ และ 11 สงิหาคมของทกุปี ตลอดอายขุองหุ้นกู้  โดยจะท า

การช าระดอกเบีย้งวดแรกในวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 และจะท าการ

ช าระดอกเบีย้งวดสดุท้ายในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

 การจดทะเบียนหุ้นกู้  : ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์จะน าหุ้นกู้ที่เสนอขายในครัง้นีไ้ปขอจดทะเบียนใน
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association)  และ/หรือ 
ตลาดรองของหุ้นกู้อื่นใดที่เหมาะสม ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

 สทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ในการ 

ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด 

: ไมม่ี 

 สทิธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในการ 

ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด 

: ไมม่ี 

 การซือ้คืนหุ้นกู้  : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซือ้คืนหุ้นกู้ จากผู้ ถือหุ้นกู้ รายใดๆ จากตลาดรองหรือแหล่ง
อื่นๆ ได้ไมว่า่ในเวลาใดๆ แตห่ากผู้ออกหุ้นกู้ท าค าเสนอขอซือ้คืนหุ้นกู้ เป็นการ
ทัว่ไป ผู้ออกหุ้ นกู้ จะต้องท าค าเสนอขอซือ้คืนหุ้นกู้ ต่อผู้ ถือหุ้นกู้ ทุกราย และ
จะต้องท าการซือ้คืนหุ้นกู้จากผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่ประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทกุรายอย่าง
เ ท่ า เ ที ย ม กั นต า มสัด ส่ ว นที่ เ ส น อข า ย  ซึ่ ง หุ้ น กู้ ที่ ถู ก ซื ้อ ดั ง ก ล่ า ว  
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องยกเลกิหุ้นกู้นัน้ 

 ตลาดรองของหุ้นกู้ : ไม่มี อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถซือ้ขายหุ้นกู้ ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัท
หลกัทรัพย์ หรือนิติบคุคลอื่นใดที่มีใบอนญุาตค้าหลกัทรัพย์อนัเป็นตราสารหนี ้
หรือตลาดรองอื่นใด 

อนึ่ง ผู้ ออกหุ้นกู้ อาจแต่งตัง้ผู้ ท าหน้าที่เป็นตัวกลางซือ้ขายหุ้นกู้ เพิ่มเติมใน

ภายหลงั ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ จะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับผู้ท าหน้าที่เป็นตัวกลาง

ดงักลา่ว ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบทนัทีที่มีการแต่งตัง้เพื่อด าเนินการแจ้งต่อ

ผู้ ถือหุ้นกู้  

 อนัดบัความนา่เช่ือถือของหุ้นกู้  : หุ้นกู้ ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ “A” แนวโน้มอนัดบัเครดิต Stable 

โดย บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากัด โดยผลการจัดอันดับที่เผยแพร่เมื่อวันที่                

27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัให้มีการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของหุ้นกู้อยา่งตอ่เนื่อง

ตลอดอายหุุ้นกู้  



 สว่นที่ 4 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหนี ้

สว่นที่ 4 หน้าที่ 3 

สัญลักษณ์ที่ก าหนดในการจัดอันดับตราสารหนีร้ะยะยาว 

บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั หรือ ทริส ใช้สญัลกัษณ์ตวัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตตามระดบัความสามารถของ  
ผู้ออกตราสารหนีใ้นการช าระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นของตราสารหนีร้ะยะยาวจ านวน 8 (แปด) อนัดบั โดยเร่ิมจาก AAA ซึ่ง
เป็นอนัดบัเครดิตสงูสดุ จนถึง D ซึง่เป็นอนัดบัต ่าสดุ แตล่ะสญัลกัษณ์มีความหมาย ดงันี ้

AAA : อนัดบัเครดิตสงูสดุ มีความเสีย่งต ่าที่สดุ มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ 
ความเปลีย่นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะสง่ผลกระทบน้อยมาก 

AA : มีความเสี่ยงต ่ามาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที่อยู่ใน
ระดบั AAA 

A : มีความเสี่ยงในระดบัต ่า มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากความเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจและสิง่แวดล้อมอื่น ๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตที่สงูกวา่ 

BBB : มีความเสีย่งในระดบัปานกลาง มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่
มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนีท้ี่ออ่นแอลง เมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที่อยูใ่นระดบัสงูกวา่ 

BB : มีความเสี่ยงในระดบัสงู มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบัปาน
กลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ค่อนข้า ง
ชดัเจน ซึง่อาจสง่ผลให้ความสามารถในการช าระหนีอ้ยูใ่นเกณฑ์ที่ไมเ่หมาะสม 

B : มีความเสี่ยงในระดบัสงูมาก มีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่า และอาจจะ
หมดความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจและ
สิง่แวดล้อมอื่น ๆ 

C : มีความเสีย่งในการผิดนดัช าระหนีส้งูที่สดุ บริษัทไมม่ีความสามารถในการช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นตาม
ก าหนดอย่างชดัเจน โดยต้องอาศยัเง่ือนไขที่เอือ้อ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่าง
มาก จึงจะมีความสามารถในการช าระหนีไ้ด้ 

D  เป็นระดบัที่อยู่ในสภาวะผิดนดัช าระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถช าระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตาม
ก าหนด 

หมายเหตุ อนัดบัเครดิต AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของ
คณุภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั  

อนัดบัเครดิตจากทริสเรทติง้สะท้อนความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสารหนีโ้ดยไม่รวมความ
เสีย่งในการเปลีย่นแปลงการช าระหนีจ้ากสกลุเงินบาทเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ 

นอกจากนี ้ทริสยงัก าหนด "แนวโน้มอนัดบัเครดิต" (Rating Outlook) ควบคูไ่ปกบัการจดัอนัดบัเครดิตองค์กร 
(Company Rating) เพื่อสะท้อนมมุมองของทริสเก่ียวกบัความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอนัดบัเครดิต



 สว่นที่ 4 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหนี ้

สว่นที่ 4 หน้าที่ 4 

ขององค์กรในระยะปานกลางหรือมากกว่า โดยทริสเรทติง้จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะอตุสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตที่อาจกระทบตอ่ความสามารถในการช าระหนี ้
ขององค์กร  

ทัง้นีแ้นวโน้มอนัดบัเครดิตของตราสารหนีท้ี่ออกโดยบริษัทหนึง่ ๆ จะเทา่กบัแนวโน้มอนัดบัเครดิตของบริษัท
นัน้ 

แนวโน้มอนัดบัเครดิตแบง่ออกเป็น 4 ระดบั ได้แก่ 

  แนวโนม้บวก (Positive) หมายถึงอนัดบัเครดิตอาจปรับขึน้ 
แนวโนม้คงที ่(Stable) หมายถึงอนัดบัเครดิตอาจไมเ่ปลีย่นแปลง 
แนวโนม้ลบ (Negative) หมายถึงอนัดบัเครดิตอาจปรับลดลง 
แนวโนม้ไม่ชดัเจน (Developing) หมายถึงอนัดบัเครดิตอาจปรับขึน้ ปรับลดลง หรือไมเ่ปลีย่นแปลง 

1.2 สรุปข้อก าหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  

 ข้อก าหนดสทิธิ : ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้ ส าหรับหุ้นกู้  

(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้  : 1. ค ารับรองของผู้ออกหุ้นกู้  

ตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนีค้งค้างภายใต้หุ้นกู้  ผู้ ออกหุ้นกู้ ขอให้ค า

รับรองและรับประกนัตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้วา่   

1.1 ผู้ ออกหุ้ นกู้ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจ ากัดที่จดทะเบียน

ถกูต้องตามกฎหมายของประเทศไทย โดยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับอนุญาตให้ด าเนิน

กิจการตามวตัถปุระสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

1.2 การด าเนินการหรือการกระท าใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ ในการออกและเสนอ

ขายหุ้ นกู้ เ ป็นการกระท าที่ ชอบด้วยกฎหมายและเ ป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และข้อบังคับของผู้ ออกหุ้ นกู้  รวมทัง้กฎ ระเบียบของ

ส านักงาน ก.ล.ต. ทุกประการ และไม่เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือ

หลีกเลี่ยงพนัธะ ข้อผูกพนั ข้อรับรอง หรือข้อสญัญาใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้

ให้ไว้หรือมีอยูก่บับคุคลอื่นๆ 

1.3 การออกหุ้นกู้ ในครัง้นีไ้ด้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 28 

เมษายน พ.ศ. 2559 โดยอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการ               

บ ริ ษัท  และ /ห รื อ  บุคคลที่ คณะกร รมกา รบ ริ ษัทมอบหมาย                         

มี อ านาจในการพิ จา รณาก าหนดรายละ เอี ยด  และ เ ง่ื อนไข                      

ต่ า ง ๆ  ข อ ง หุ้ น กู้ ร ว ม ทั ้ ง พิ จ า ร ณ า แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร                                                                  
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สว่นที่ 4 หน้าที่ 5 

ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ตามที่เห็นสมควร โดยให้อยู่ภายใต้ข้อก าหนด 

ประกาศ ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.4 ผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับอนญุาต ความยินยอม ใบอนญุาต หรือได้กระท าการ

อื่นใดตามที่จ าเป็นเพื่อให้สิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้  และผู้ ถือหุ้นกู้

มีความสมบรูณ์ถกูต้องตามกฎหมาย และมีผลบงัคบัใช้ได้ตามเง่ือนไข

และข้อตกลงที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

1.5 ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ได้เกิดขึน้และก าลงัด าเนินอยู่ และไม่มีเหตุการณ์

หรือการละเว้นท่ีเก่ียวข้องกบัหรือถือว่าเก่ียวข้องกบัการผิดนดัใดๆ ของ

ผู้ออกหุ้นกู้ ได้เกิดขึน้ ซึง่เมื่อมีการให้ค าบอกกลา่ว และ/หรือ เมื่อเวลาได้

ลว่งพ้นไป และ/หรือ เมื่อมีการบรรลเุง่ือนไขอื่นใด จะท าให้เจ้าหนีร้าย

หนึง่รายใดหรือหลายรายของผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิประกาศให้หนีข้องตนถึง

ก าหนดช าระและพึงช าระก่อนถึงก าหนดเวลาช าระหนี ้หรือคู่สญัญา

ใดๆ มีสิทธิยกเลิกหรือบอกเลิกสญัญาใดๆ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ เป็นคู่สญัญา

โดยสญัญาดงักลา่วมีความส าคญัตอ่การประกอบธุรกิจหรือสถานะทาง

การเงินของผู้ออกหุ้นกู้  

   2. หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้  

 ตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนีค้งค้างภายใต้หุ้ นกู้  ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะ

ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

2.1 การประกอบธุรกิจและการเอาประกนัภยัของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทยอ่ย 

 ผู้ ออกหุ้ นกู้ ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดและจะด าเนินการให้

บริษัทยอ่ยใช้ความพยายามอยา่งดทีี่สดุในการประกอบธุรกิจของตนให้

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลกัการจัดการและ

บริหารองค์กรที่ดี 

 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องด าเนินการบริหารและบ ารุงรักษาและด าเนินการให้

บริษัทย่อยแต่ละบริษัท บริหารและบ ารุงรักษาทรัพย์สินที่ใช้ในการ

ประกอบธุรกิจของตน ให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบตัิในการ

บ ารุงรักษาที่ดีและเป็นที่ยอมรับกันโดยทัว่ไปของการประกอบธุรกิจ

นัน้ๆ และตามกฎหมายหลกัที่ใช้บงัคบัและเก่ียวข้องโดยตรงกบัธุรกิจที่

เก่ียวข้อง 

 ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องจัดให้มีและด ารงรักษาไว้และด าเนินการให้บริษัท



 สว่นที่ 4 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหนี ้

สว่นที่ 4 หน้าที่ 6 

ย่อยจัดให้มีและด ารงรักษาไว้ซึ่งการประกันภัยในส่วนของตนตาม

วงเงินประกันภัยและต่อความเสี่ยงภัยทัง้หลายซึ่งผู้ประกอบการใน

ลักษณะเดียวกันกับผู้ ออกหุ้ นกู้ ห รือบริษัทย่อยดังกล่าวจะเอา

ประกนัภยัไว้ตามปกติ 

2.2 บญัชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทยอ่ย 

 ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัท าและเก็บรักษาและจะดูแลให้บริษัทย่อยจัดท าและ

เก็บรักษาซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตาม

หลกัการทางบญัชีที่เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปในประเทศไทย 

2.3 การจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  

 ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดเตรียมและจัดให้มีเอกสารหลกัฐานดังต่อไปนีต้าม

เวลาที่ก าหนดไว้ ณ ส านกังานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นกู้

สามารถตรวจสอบและคดัส าเนาได้โดยสะดวก ระหวา่งวนัและเวลาท า

การของผู้ ออกหุ้ นกู้  แต่ทัง้นี จ้ะต้องไม่เ ป็นการขัดขวางต่อการ

ด าเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้  ตลอดอายหุุ้นกู้  

(ก) ส าเนาของข้อก าหนดสิทธิฉบบันีแ้ละสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้  

โดยส่งภายในวนัเดียวกนักับวนัลงนามในสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียน

หุ้นกู้   ทัง้นี ้ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องส่งมอบคู่ฉบับของข้อก าหนดสิทธินีใ้ห้

นายทะเบียนเก็บรักษาไว้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นกู้มีเหตุ

จ าเป็นและสมควร ผู้ ถือหุ้ นกู้ มีสิทธิขอคู่ฉบับของข้อก าหนดสิทธิ

ดงักลา่วจากนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้ 

(ข) ส าเนางบการเงิน รายงาน และเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ดงันี ้

(1) ส าเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้ สอบบัญชี ได้สอบทานตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้ สอบ

บญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทยโดยจดัให้มีภายในวนัเดียวกนักบั

วนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้สง่ให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. แตท่ัง้นี ้ไมว่า่ในกรณีใดๆ 

จะต้องไมเ่กิน 45 (สีส่บิห้า) วนั นบัแตว่นัสดุท้ายของแตล่ะไตรมาส 

(2) ส าเนางบการเงินประจ างวดการบญัชีที่มีผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต

ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยจดัให้มีภายในวนัเดียวกัน

กบัวนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้สง่ให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. แต่ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณี

ใดๆ จะต้องไม่เกิน 2 (สอง) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลา

บญัชี 
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(3) รายงานประจ าปีที่เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้  โดยจัดให้มี

ภายในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้สง่ให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. แต่

ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้องไม่เกิน 4 (สี่) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ

รอบระยะเวลาบญัชี 

(4) แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี โดยจดัให้มีภายในวนัเดียวกนักบั

วนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้สง่ให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. แตท่ัง้นี ้ไมว่า่ในกรณีใดๆ 

จะต้องไมเ่กิน 3 (สาม) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี 

(5) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของหุ้ นกู้  

(Credit Update) ที่จัดท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่

ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยจะสง่ให้ภายในวนัที่ผู้ออก

หุ้นกู้ ได้รับใบรายงานดงักลา่วจากสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ 

(ค) ส าเนาเอกสารที่เป็นหลกัฐานแสดงวา่ได้มีการช าระเงินคา่ดอกเบีย้ตาม

หุ้นกู้ทัง้หมดโดยครบถ้วนแล้ว โดยจดัให้มีภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ

ดอกเบีย้นัน้ๆ   

(ง) หนงัสือแจ้งการยกเลิกหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ซือ้หุ้นกู้คืนจากตลาด

รอง (ถ้ามี) 

(จ) หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้ นกู้  ในกรณีมีการ

เปลีย่นแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้  

(ฉ) เอกสารหรือหลกัฐานอื่นที่ผู้ ถือหุ้นกู้จะร้องขอตามสมควร 

2.4 หน้าที่ในการจดัท าและสง่รายงานให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้   

ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดท าและส่งรายงานให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ทุกรายผ่านทางนาย

ทะเบียนหุ้ นกู้  ตามช่ือและที่อยู่ของผู้ ถือหุ้ นกู้ ที่ปรากฏอยู่ในสมุด

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  เพื่อรายงานให้ทราบถึงเร่ืองต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้  ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วนั นบัแต่วนัที่

ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ทราบถึงเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) จ านวนหรือสดัสว่นการกู้ยืมเงิน การค า้ประกนั หรือการก่อภาระหนีอ้ื่น

ของผู้ ออกหุ้นกู้ ที่อาจท าให้ผู้ ออกหุ้นกู้ มีภาระหนีเ้กินสัดส่วนหรือผิด

เง่ือนไขที่ได้ผกูพนัไว้ตามข้อก าหนดสทิธิฉบบันี ้

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทย่อยประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง 

เช่น มีการขาดทนุหรือมีการลดทนุอยา่งมีนยัส าคญั หรือกรณีเกิดความ

เสยีหายขึน้กบัทรัพย์สนิท่ีเป็นสาระส าคญัในการประกอบธุรกิจของตน 
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เป็นต้น 

(ค) รายงานเหตกุารณ์ที่อาจเป็นเหตใุห้ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถช าระหนีใ้ห้ผู้

ถือหุ้นกู้ ได้ 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัช าระหนีต้่อเจ้าหนีเ้งินกู้  และ/หรือ เจ้าหนีต้ามตราสาร

หนีท้ี่มีมลูคา่หนี ้(ไมว่า่รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) เป็นจ านวนเงิน

ตัง้แต่ 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) ขึน้ไป หรือจ านวนเงินใน

สกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากบัเงินจ านวนดงักลา่ว  หรือกรณีบริษัทย่อยผิด

นดัช าระหนีต้่อเจ้าหนีเ้งินกู้  และ/หรือ เจ้าหนีต้ามตราสารหนีท้ี่มีมลูค่า

หนี ้(ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) เป็นจ านวนเงินรวมกนัเกิน

กว่า 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท)  หรือจ านวนเงินในสกุลเงิน

อื่นท่ีเทียบเทา่กบัเงินจ านวนดงักลา่ว 

(จ) ผู้ ออกหุ้ นกู้ ต้ องค าพิพากษา เส ร็จ เด็ดขาด  หรือค า ชี ข้ าดของ

อนุญาโตตุลาการให้ช าระเงินครัง้เดียวหรือหลายครัง้รวมกันเกินกว่า 

400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) หรือจ านวนเงินในสกุลเงินอื่นที่

เทียบเท่ากบัเงินจ านวนดังกลา่ว หรือกรณีบริษัทย่อยต้องค าพิพากษา

เสร็จเด็ดขาด หรือค าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการให้ช าระเงินครัง้เดียว

หรือหลายครัง้รวมกันเกินกว่า 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) 

หรือจ านวนเงินในสกลุเงินอื่นที่เทียบเทา่กบัเงินจ านวนดงักลา่ว เว้นแต่

ผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทยอ่ย มีความสามารถช าระหนีด้งักลา่วได้ครบถ้วน

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าชีข้าด

อนัเป็นท่ีสดุของอนญุาโตตลุาการนัน้ และการช าระหนีน้ัน้ไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถในการช าระหนีต้ามหุ้นกู้

ของผู้ออกหุ้นกู้  

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ ไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่มีอยู่ในใบหุ้นกู้หรือใน

สว่นใดสว่นหนึง่ของข้อก าหนดสทิธิฉบบันี ้

(ช) ผู้ ออกหุ้ นกู้  และ/หรือ บริษัทย่อยหยุดประกอบกิจการทัง้หมดหรือ

บางสว่น อนัมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การประกอบธุรกิจของตน 

(ซ) ผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทยอ่ยเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์หรือลกัษณะ

การประกอบธุรกิจ 

(ฌ) ผู้ออกหุ้นกู้กระท าหรือถกูกระท าอนัมีลกัษณะเป็นการครอบง าหรือถูก

ครอบง ากิจการตามมาตรา 247 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
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ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

(ญ) ส าเนาทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  (เฉพาะในส่วนของผู้ ถือหุ้นกู้ รายดังกล่าว) 

เมื่อผู้ ถือหุ้นกู้ ร้องขอ  ทัง้นี ้ให้ผู้ออกหุ้นกู้ จัดส่งหรือด าเนินการให้นาย

ทะเบียนหุ้นกู้จดัสง่ 

(ฎ) กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้หรือต่อ

การตัดสินใจในการลงทุน หรือความสามารถของผู้ ออกหุ้ นกู้ ในการ

ปฏิบตัิตามข้อก าหนดสทิธิ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นวา่เอกสารหรือรายงานใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จดัสง่ให้

มีข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือมีข้อความคลมุเครือ หรือไมช่ดัเจน หรือมีข้อมลูอื่นใด

ที่ผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นว่ามีความจ าเป็นที่ต้องส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมี

ผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้หรือต่อการตดัสินใจในการลงทนุ ผู้

ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งข้อชีแ้จงหรือสง่ข้อมลูใดๆ เพิ่มเติมให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทราบ 

2.5 หน้าที่อ านวยความสะดวกในการเข้าตรวจเอกสาร 

ผู้ ออกหุ้นกู้ จะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ในการเ ข้าตรวจดู

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้หรือเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวกบัการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้

ถือหุ้นกู้ ร้องขอตามสมควรในระหว่างเวลาท าการของผู้ออกหุ้นกู้หรือ

นายทะเบียนหุ้นกู้  (ตามแต่กรณี) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นลาย

ลกัษณ์อักษรให้แก่ผู้ ออกหุ้ นกู้ ทราบ เป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 

(เจ็ด) วนั ก่อนหน้าวนัท่ีผู้ ถือหุ้นกู้ประสงค์จะเข้าตรวจดเูอกสารดงักลา่ว 

2.6 การช าระภาษี 

ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระและจะด าเนินการให้บริษัทย่อยแต่ละบริษัทของตน

ช าระภาษีต่าง ๆ ทัง้สิน้ที่เรียกเก็บจากสินทรัพย์ รายรับ รายได้ หรือ

ก าไรของตน ก่อนที่ภาษีนัน้ ๆ จะล่วงเลยก าหนดที่จะต้องช าระ 

ตลอดจนจะท าการช าระหรือด าเนินการให้มีการช าระเงินตามข้อ

เรียกร้องอนัชอบด้วยกฎหมายต่างๆ ทัง้สิน้ ไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ที่

เป็นข้อเรียกร้องที่หากวา่การไมช่ าระแล้วอาจก่อให้เกิดภาระติดพนัหรือ

สิทธิยึดหน่วงเหนือสินทรัพย์ รายรับ รายได้  หรือก าไรในส่วนที่เป็น

สาระส าคญัได้ หรือก่อให้เกิดบุริมสิทธิเหนือหนีอ้ื่นๆ เว้นแต่ในกรณีที่ 

(1) ภาษีหรือเงินดงักลา่วก าลงัอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสจุริตและ

โดยวิธีการที่ถูกต้อง และ (2) ได้มีการกนัเงินส ารองหรือเงินเผ่ือเหลือ

ตามที่อาจจ าเป็นต้องกนัไว้แล้วส าหรับเร่ืองดงักลา่ว ตามหลกัการบญัชี
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ที่เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 

2.7 การเปลีย่นตวันายทะเบียนหุ้นกู้  

 หากมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเปลี่ยนตวันายทะเบียนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะ

จดัหาบคุคลเพื่อรับการแตง่ตัง้ให้เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ รายใหม ่โดยเร็ว

ที่สดุเท่าที่จะสามารถกระท าได้ แต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนั 

นบัแตว่นัท่ีผู้ออกหุ้นกู้ทราบ หรือควรจะทราบวา่จะต้องมีการเปลี่ยนตวั

บคุคลดงักลา่ว 

2.8 การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ 

 ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องจัดให้มีการจัดอันดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้ จาก

สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

ตลอดอายหุุ้นกู้   

 อนึง่  ตลอดอายหุุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัการให้มีสถาบนัจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือที่ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบท าการทบทวนผลการ

จดัอนัดบัเครดิตส าหรับหุ้นกู้ดงักล่าว เมื่อมีเหตกุารณ์อย่างหนึ่งอย่าง

ใดเกิดขึน้อนัอาจมีผลกระทบต่อการจัดอนัดบัเครดิต หรือทบทวนผล

การจัดอันดบัเครดิตตามที่สถาบนัจัดอันดบัความน่าเช่ือถือดงักล่าว

เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้แต่อย่างใด 

ซึ่งผลการทบทวนการจัดอนัดบัเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด

อายขุองหุ้นกู้  

2.9 การจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และ/หรือในตลาดตรา

สารหนี ้

 ผู้ออกหุ้นกู้ จะน าหุ้นกู้ที่เสนอขายในครัง้นีไ้ปขอจดทะเบียนในสมาคม

ตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) และ/หรือใน

ตลาดรองของหุ้นกู้อื่นใดที่เหมาะสม ภายในวนัออกหุ้นกู้  และจะคงให้

หุ้นกู้ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และ/

หรือในตลาดรองของหุ้นกู้อื่นๆ ที่เหมาะสม ตลอดอายหุุ้นกู้   

2.10 การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดสทิธิ 

 ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องรวมทัง้กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ

และค าสัง่ตา่งๆ ท่ีออกตามกฎหมายโดยเคร่งครัดและจะปฎิบตัิตามข้อ

ผูกพันและเง่ือนไขต่างๆ ของข้อก าหนดสิทธิโดยเคร่งครัดตลอดอายุ



 สว่นที่ 4 ข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหนี ้

สว่นที่ 4 หน้าที่ 11 

ของหุ้นกู้จนกว่าหนีหุ้้นกู้ ได้ระงบัลงทัง้จ านวน หรือกรณีที่หุ้ นกู้ ได้ระงับ

ลงทัง้จ านวนก่อนครบก าหนดอายขุองหุ้นกู้  (แล้วแตก่รณี) 

2.11 การด ารงอตัราสว่นทางการเงิน  

 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องด ารงสดัสว่นหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือ

หุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ของผู้ออกหุ้นกู้ ใน

อตัราสว่นไมเ่กิน 2:1 (สองตอ่หนึง่) ณ วนัสิน้งวดบญัชีของแต่ละปี โดย

ท าการค านวณจากงบการเงินรวม 

 ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของการค านวณอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นให้ค า

จ ากดัความตามที่ระบไุว้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้ 

 "หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้" หมายถึง หนีส้ินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีภาระ

ดอกเบีย้ตามที่ปรากฎในงบการเงินรวม ทัง้นี ้ให้รวมถึง สว่นของหนีส้ิน

ที่อาจเกิดขึน้จากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ เข้าค า้ประกัน อาวลั หรือ ก่อภาระ

ผกูพนัอื่นในลกัษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใดๆ หรือนิติบคุคลอื่น (การ

ค า้ประกนัไมร่วมถึงกรณีที่บคุคลอื่นเข้าผกูพนัตนเป็นผู้ค า้ประกนัผู้ออก

หุ้นกู้ ) แต่ไม่รวมถึงรายได้รับล่วงหน้ารอตดับญัชี โดยหนีส้ินที่มีภาระ

ดอกเบีย้ที่เกิดจากสญัญาเช่าจะใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัออกหุ้นกู้  

"ส่วนของผู้ ถือหุ้น" หมายถึง ส่วนของผู้ ถือหุ้นของผู้ ออกหุ้นกู้ ตามที่

ปรากฎในงบการเงินรวม 

"งบการเงินรวม" หมายถึง งบการเงินรวมประจ าปี (Consolidated 

Annual Financial Statements) ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ตรวจสอบหรือ

สอบทานโดยผู้สอบบญัชีและผู้ออกหุ้นกู้ ได้จดัสง่ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยแล้ว 

2.12 การด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน   

 ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะต้องด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

2.13 ล าดบัการช าระหนี ้

 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องด าเนินการเพื่อให้ภาระข้อผกูพนัต่าง ๆของผู้ออกหุ้น

กู้ ที่มีอยู่ตามหุ้ นกู้ นีม้ีล าดับการช าระหนีอ้ย่างน้อยที่สุดเท่าเทียมกับ

บรรดาภาระข้อผกูพนัอื่น ๆ (ที่ไม่ด้อยสิทธิหรือไม่มีบริุมสิทธิเหนือกว่า) 
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ทัง้สิน้ของผู้ออกหุ้นกู้ตลอดอายขุองหุ้นกู้  

2.14 การรับรองวา่ไมม่ีเหตผิุดนดั 

 เมื่อผู้ ถือหุ้นกู้ ร้องขอไมว่า่เมือ่ใด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องสง่มอบเอกสารซึง่ลง

นามโดยกรรมการผู้มีอ านาจของผู้ออกหุ้นกู้  (หรือบุคคลที่ได้รับมอบ

อ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจ) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ว่า จากข้อมลูที่ผู้ออก

หุ้นกู้ ได้รับทราบในขณะนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้ รับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด หรือ

เหตกุารณ์ที่อาจกลายเป็นเหตผิุดนดัเกิดขึน้ และไม่มีคดีความหรือการ

อนุญาโตตุลาการที่ผู้ ออกหุ้นกู้ เป็นจ าเลยหรือผู้ ถูกกล่าวหา (ยกเว้น

กรณีที่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี)) 

3. ข้อละเว้นของผู้ออกหุ้นกู้  

 ตลอดระยะเวลาที่ยงัคงมีหนีค้งค้างภายใต้หุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องไม่

กระท าการดงัตอ่ไปนี ้ 

3.1 การควบรวมกิจการ 

 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ (และจะจดัการมิให้บริษัทย่อย) ด าเนินการใดๆ เพื่อ

หรือเก่ียวข้องกบัการรวมหรือควบกิจการของบริษัทของตนหรือกิจการ

ของตนกับผู้ อื่น หรือกระท าการหรือยินยอมให้มีการกระท าใดๆ ที่มี

ลกัษณะหรือมีผลเช่นเดียวกบัการรวมหรือควบกิจการ  

3.2 การเลิก การยุติการด าเนินการ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะของ

กิจการ 

 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ (และจะจดัการมิให้บริษัทย่อย) ด าเนินการใดๆ เพื่อ

หรือเก่ียวข้องกบัการเลิกหรือยตุิการประกอบกิจการ หรือเปลี่ยนแปลง

ลกัษณะของกิจการในสาระส าคญัที่ก าลงัด าเนินอยู่ในปัจจุบนั (ไม่ว่า

ทัง้หมดหรือเพียงบางสว่นท่ีส าคญั) ยกเว้นในกรณีที่การเลกิหรือยตุิการ

ประกอบกิจการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมี

นยัส าคญัตอ่ความสามารถในการช าระหนีต้ามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้  

3.3 การไมจ่่ายเงินปันผล 

ผู้ออกหุ้นกู้จะไมป่ระกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถ

ช าระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้หุ้นกู้  หรือผิดนดัช าระหนีใ้ดๆ ตามหุ้นกู้

นี ้และการผิดนดัหรือผิดเง่ือนไขดงักลา่วยงัไม่ได้รับการแก้ไข ทัง้นี ้เว้น

แตจ่ะได้รับอนญุาตจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ก่อน 
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3.4 การลดทนุ 

 ผู้ออกหุ้นกู้จะไมด่ าเนินการใดๆ เพื่อให้มีการลดทนุช าระแล้วของผู้ออก

หุ้นกู้  เว้นแต ่เป็นกรณี การลดทนุเพื่อวตัถปุระสงค์ในการลดผลขาดทนุ

สะสมทางบญัชีของผู้ออกหุ้นกู้  (ถ้ามี) และการลดทนุดงักลา่วจะต้องไม่

ท าให้ผู้ออกหุ้นกู้มีเงินสดหรือทรัพย์สนิลดลง  

 ดอกเบีย้หุ้นกู้  : 1. ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระดอกเบีย้ส าหรับหุ้นกู้ ในอตัราคงที่ร้อยละ 2.45 (สอง

จุดสี่ห้า) ต่อปี โดยช าระทุก ๆ  6 (หก) เดือน ในวันก าหนดช าระ

ดอกเบีย้หุ้นกู้   

   2. จ านวนดอกเบีย้ส าหรับหุ้นกู้ ในแต่ละงวดดอกเบีย้ ให้ค านวณจากเงิน

ต้นของหุ้นกู้  ในอัตราร้อยละ 2.45 (สองจุดสี่ห้า) ต่อปี โดยอาศัย

หลกัเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปีมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วนั และโดยการนบั

จ านวนวนัท่ีผา่นไปจริงในแตล่ะงวดดอกเบีย้ที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้การเลื่อนวนัช าระดอกเบีย้เพื่อให้เป็นวนัท าการ ตามที่ก าหนดไว้

ในข้อ 8.2 ของข้อก าหนดสทิธินัน้ จะไมม่ีผลกระทบใดๆ ตอ่การค านวณ

ดอกเบีย้ที่ก าหนดไว้นี ้เว้นแต่ในกรณีวนัช าระดอกเบีย้งวดสดุท้ายไม่

ตรงกบัวนัท าการ ให้เลือ่นวนัช าระดอกเบีย้ดงักลา่วเป็นวนัท าการถดัไป 

และจะต้องน าจ านวนวนัทัง้หมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนั

ช าระดอกเบีย้ที่เลือ่นออกไป มารวมค านวณดอกเบีย้ด้วย 

   3. ในกรณีที่ผลการค านวณดอกเบีย้หุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้ มีจ านวนทศนิยม

มากกวา่ 6 (หก) ต าแหนง่ ให้ปัดทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก)ต าแหน่ง

โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึน้ในกรณีที่มีเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) 

นอกนัน้ให้ปัดลง 

   4.  ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไมช่ าระหนีเ้งินต้น ตามเง่ือนไขในข้อก าหนด

สิทธิ (ซึ่งรวมถึงกรณีที่หนีถ้ึงก าหนดช าระโดยพลนัตามที่ระบไุว้ในข้อ 

11.2 ของข้อก าหนดสิทธิ) ดอกเบีย้ส าหรับหนีท้ี่ค้างช าระนบัจากวนัถึง

ก าหนดช าระจนถึงวันที่ผู้ ออกหุ้นกู้ ท าการช าระหนีค้รบถ้วนให้คิดใน

อตัราดอกเบีย้ผิดนดั   

 การช าระเงินต้นของหุ้นกู้  : (ก) กรณีทัว่ไป ผู้ออกหุ้นกู้ จะช าระเงินต้นตามหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ โดยท า

การช าระโดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้  โดยการโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ ถือ

หุ้นกู้ตามที่ได้แจ้งไว้กบันายทะเบียนหุ้นกู้ซึ่งผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งความ

ประสงค์การขอรับช าระโดยการโอนเงินเข้าบญัชีพร้อมน าสง่ส าเนาสมดุ
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บญัชีหน้าที่มีช่ือของผู้ ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และส าเนาบตัรประชาชนหรือ

เอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคลที่ รับรองส าเนาถูกต้องให้แก่นาย

ทะเบียนหุ้นกู้ ไมน้่อยกวา่14 (สบิสี)่ วนัก่อนวนัช าระเงินต้นหรือโดยเช็ค

ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้ ถือหุ้นกู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ถึงผู้ ถือหุ้นใน

ตา่งประเทศ) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่อยูท่ี่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น

กู้  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยผู้ ถือหุ้นกู้

ไมจ่ าเป็นต้องน าใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือสง่มอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้  

(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แทน  ผู้ออกหุ้นกู้จะ

ช าระเงินต้นตามหุ้นกู้  ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์มีหนงัสือ

แจ้งมายงัผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิใน

หุ้นกู้จ านวนต่างๆ ที่ลง ทะเบียนในสมดุทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ในช่ือของศนูย์

รับฝากหลกัทรัพย์โดยท าการช าระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้  โดยการโอน

เงินเข้าบญัชีของผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่ได้แจ้งไว้กบันายทะเบียนหุ้นกู้  ซึ่งผู้ ถือ

หุ้นกู้จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับช าระโดยการโอนเงินเข้าบญัชี

พร้อมน าส่งส าเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีช่ือของผู้ ถือหุ้นกู้ ปรากฏอยู่และ

ส าเนาบตัรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบคุคลที่รับรองส าเนา

ถกูต้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วนัก่อนวนัช าระ

เงินต้น หรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้ ถือหุ้นกู้  และ

จดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ทางอากาศ (Air Mail) (ใน

กรณีที่ส่งถึงผู้ ถือหุ้ นกู้ ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้  ตามที่อยู่ที่

ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อ

การไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยผู้ ถือหุ้นกู้ ไมจ่ าเป็นต้องน าใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้

แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือสง่มอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้  

 การช าระดอกเบีย้หุ้นกู้  

หรือเงินอื่นใด (ถ้าม)ี 

: (ก) กรณีทัว่ไป  ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอื่นใดภายใต้หุ้น

กู้  (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ โดยท าการช าระโดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้  

โดยการโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ ถือหุ้นกู้ตาม ที่ได้แจ้งไว้กบันายทะเบียน

หุ้นกู้ซึ่งผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับช าระโดยการโอน

เงินเข้าบัญชีพร้อมน าส่งส าเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีช่ือของผู้ ถือหุ้ นกู้

ปรากฏอยูแ่ละส าเนาบตัรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบคุคล

ที่รับรองส าเนาถกูต้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ไมน้่อยกวา่สิบสี่ (14) วนั

ก่อนวนัช าระดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอื่นใด (ถ้ามี)หรือโดยเช็คขีดคร่อม
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เฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้ ถือหุ้นกู้และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ ถือหุ้ นกู้ ใน

ตา่งประเทศ)ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น

กู้  ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อการช าระดอกเบีย้ ทัง้นี ้ในการ

ช าระดอกเบีย้งวดสดุท้าย ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่จ าเป็นต้องน าใบหุ้นกู้มาเวนคืน

ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้  

   (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แทน  ผู้ออกหุ้นกู้จะ

ช าระดอกเบีย้หรือเงินจ านวนอื่นใดภายใต้หุ้นกู้  (ถ้ามี) ให้แก่บุคคลที่

ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์มีหนงัสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ ว่าเป็นผู้

ทรงสิทธิในหุ้นกู้จ านวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ใน

ช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยท าการช าระโดยผ่านนายทะเบียนหุ้น

กู้  โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ ถือหุ้ นกู้ ตามที่ได้แจ้งไว้กับนาย

ทะเบียนหุ้นกู้  ซึง่ผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับช าระโดย

การโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมน าส่งส าเนาสมุดบัญชีหน้าที่มี ช่ือของ 

ผู้ ถือหุ้นกู้ปรากฏอยูแ่ละส าเนาบตัรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็น

นิติบคุคลที่รับรองส าเนาถกูต้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 14 

(สิบสี่) วนัก่อนวันช าระเงินต้นหรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายใน

นามของผู้ ถือหุ้นกู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้

ตามที่อยูท่ี่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อการช าระดอกเบีย้ ทัง้นี ้

ในการช าระดอกเบีย้งวดสดุท้าย ผู้ ถือหุ้นกู้ ไมจ่ าเป็นต้องน าใบหุ้นกู้หรือ

ใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือสง่มอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้  

 การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซือ้

คืนหุ้นกู้ 

 1. ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยการ

ช าระเงินต้นทัง้หมดภายใต้หุ้นกู้และดอกเบีย้งวดสดุท้าย 

   2. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซือ้คืนหุ้นกู้ จากผู้ ถือหุ้นกู้ รายใดๆ จากตลาดรองหรือ

แหลง่อื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ท าค าเสนอขอซือ้คืน

หุ้นกู้ เป็นการทัว่ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องท าค าเสนอขอซือ้คืนหุ้นกู้ต่อผู้ ถือ

หุ้นกู้ทกุราย และจะต้องท าการซือ้คืนหุ้นกู้จากผู้ ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะ

ขายคืนหุ้นกู้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัตามสดัสว่นท่ีเสนอขาย 

   3. เมื่อผู้ ออกหุ้ นกู้ ท าการซือ้คืนหุ้ นกู้ แล้ว  จะมีผลท าให้หนีต้ามหุ้ นกู้

ดงักลา่วระงบัลง เนื่องจากหนีเ้กลื่อนกลืนกนัตามกฎหมาย และผู้ ออก

หุ้ นกู้ จะน าหุ้ นกู้ ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ ออกหุ้ นกู้
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จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซือ้มาดงักลา่ว  

รวมทัง้แจ้งเร่ืองการซือ้คืนหุ้นกู้ ให้ตลาดรองที่มีการซือ้ขายหุ้นกู้ และ

ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้โดยต้องเป็นไปตามกฎหมาย

และประกาศที่เก่ียวข้อง 

4.     ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  เว้นแต่

เป็นการซือ้หุ้นคืนตามข้อ 10.2 ของข้อก าหนดสิทธิหรือได้รับโอนหุ้นกู้

มาจากผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้  

 เหตผิุดนดั : กรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นการผิดนดัตามข้อก าหนดสทิธิ 

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไมช่ าระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้ เมื่อถึงก าหนดช าระ

ไมว่า่งวดใดงวดหนึง่  

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง เง่ือนไข หรือภาระหน้าที่ ไม่ว่าข้อใด

ข้อหนึง่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ (เว้นแต่กรณีการไม่ช าระเงิน

ต้น และ/หรือ ดอกเบีย้) โดยหากเหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นเหตทุี่สามารถ

แก้ไขได้ แต่ไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน 

ภายหลงัจากวนัที่ได้มีการสง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขการกระท า

ผิดข้อตกลงดงักลา่วแล้ว โดยผู้ ถือหุ้นกู้  (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย

รวมกนั) ซึ่งถือหุ้นกู้ รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่

ยงัมิได้ท าการไถ่ถอนทัง้หมด อย่างไรก็ดี หากเหตกุารณ์ดงักล่าวเป็น

เหตทุี่ไมส่ามารถแก้ไขได้ ก็ให้ถือว่าเป็นเหตผิุดนดัเกิดขึน้โดยทนัที โดย

มิต้องมีระยะเวลา 30 (สามสบิ) วนั เพื่อการแก้ไขดงักลา่วข้างต้น 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัช าระหนีใ้ดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) มี

จ านวนรวมกนัเกินกว่า (400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือจ านวน

เงินในสกุลเงินอื่น ซึ่งมีมลูค่าเทียบเท่าจ านวนเงินดงักลา่ว ) และ/หรือ 

บริษัทยอ่ยผิดนดัช าระหนีใ้ดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) มี

จ านวนรวมกนัเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท (หรือจ านวน

เงินในสกลุเงินอื่น ซึง่มีมลูคา่เทียบเทา่จ านวนเงินดงักลา่ว) หรือในกรณี

มีเหตุท าให้เจ้าหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทย่อยมีสิทธิเรียกให้

ช าระคืนหนีด้งักล่าวก่อนครบก าหนด โดยการเร่งรัดการช าระหนีก้่อน

ครบก าหนดนัน้เป็นผลจากการเกิดเหตุผิดนัด โดยที่ผู้ออกหุ้นกู้  และ /

หรือ บริษัทย่อย ไม่ท าการช าระหนีด้ังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลา 7 (เจ็ด) วนั นบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระหนีน้ัน้ๆ   

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทย่อยตกเป็นผู้มีหนีส้ินล้นพ้นตวั ถกูพิทกัษ์
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ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึด บังคับหรืออายัดทรัพย์ หรือมีการ

ฟ้องร้องเหนือทรัพย์สนิ (ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั) หรือผู้ออก

หุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทยอ่ยกระท าการใดๆ อนัอาจเป็นเหตใุห้ตนต้องตก

อยู่ภายใต้ข้อสนันิษฐานว่าตนเป็นผู้มีหนีส้ินล้นพ้นตวั ตามที่ระบไุว้ใน

มาตรา 8 ของพระราชบญัญัติล้มละลาย พทุธศกัราช 2483 ฉบบัแก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2542 หรือกรณีมีการยื่นขอ (ไม่ว่าโดยบคุคลอื่นหรือโดย

ตนเอง) ให้ผู้ ออกหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทย่อยล้มละลาย โดยศาลที่มี

อ านาจได้รับค าขอนัน้ไว้พิจารณาแล้ว หรือมีการเร่ิมด าเนินการ (ไม่ว่า

โดยบคุคลอื่นหรือโดยตนเอง) เพื่อขอฟืน้ฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้  และ/

หรือ บริษัทยอ่ย ทัง้นี ้ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง หรือ กรณีมีการเจรจา

ปรับโครงสร้างหนีห้รือประนอมหนีข้องผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือ บริษัทย่อย 

หรือ กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทยอ่ยท าการหยดุพกัช าระหนีเ้ป็น

การทัว่ไป  

(จ) หากผู้ ออกหุ้ นกู้ ต้องค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด  หรือค าชีข้าดของ

อนุญาโตตุลาการให้ช าระเงินครัง้เดียวหรือหลายครัง้รวมกันเกินกว่า   

400,000,000 (สีร้่อยล้าน) บาท  (หรือเงินสกุลอื่นที่มีจ านวนเทียบเท่า) 

โดยผู้ ออกหุ้ นกู้ ไม่สามารถท าการช าระเงินให้ครบถ้วนได้ตามค าสั่ง

ดงักลา่ว หรือผู้ ถือหุ้นกู้  (ไมว่า่รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) ซึ่งถือหุ้น

กู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยงัมิได้ไถ่ถอนทัง้หมดมี

ความเห็นอันสมควรว่าการช าระเงินดงักล่าวอาจท าให้ผู้ ออกหุ้นกู้ ไม่

สามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดหรือเง่ือนไขใดๆ ภายใต้ข้อก าหนดสิทธิ

ได้  

(ฉ) กรณีการปฏิบตัิตามหน้าที่ไมว่า่อยา่งใดอยา่งหนึง่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอยู่

ภายใต้หุ้นกู้และข้อก าหนดสิทธิกลายเป็นสิ่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย ขดั

ตอ่กฎหมาย หรือไมม่ีผลผกูพนัผู้ออกหุ้นกู้  

(ช) เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การงดเว้น หรือยกเลิกใบอนญุาต หนงัสือ

รับรอง หนังสือยินยอม สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ผู้ ออกหุ้ นกู้  และ /หรือ 

บริษัทย่อยได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ บคุคล หรือนิติบคุคล

ใด ๆ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทย่อยจ าเป็นต้องมีไว้หรือใช้ในการ

ประกอบธุรกิจของตน ซึง่การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การงดเว้น หรือยกเลิก

เช่นว่านัน้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อ

ความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ ในการปฎิบตัิตามข้อก าหนดสทิธิหรือตาม
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สัญญาในการช าระหนีต้ามหุ้ นกู้ และผู้ ออกหุ้ นกู้ ไม่สามารถแก้ไข

เหตกุารณ์ดงักลา่วได้ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัที่

เกิดเหตกุารณ์นัน้ๆ  

(ซ) เมื่อผู้ ออกหุ้นกู้ หรือบริษัทย่อยถูกด าเนินการโดยทางกฎหมาย หรือ

ค าสัง่ของรัฐ หรือเพราะกรณีอื่นใดอนัมีผลให้การด าเนินงานหรือธุรกิจ

ของผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยดงักลา่วต้องเปลี่ยนแปลงหรือสะดดุลง 

หรือมีผลให้ทรัพย์สนิ หรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทยอ่ยดงักลา่ว

ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนต้องถูกยึด อายัด เวนคืน หรือตกเป็นของ

หน่วยงานราชการใดๆ ของราชอาณาจักรไทย และกรณีดังกล่าว

ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอยา่งส าคญัตอ่ผู้ออกหุ้นกู้  และผู้ออกหุ้น

กู้มิได้แก้ไขเยียวยาเหตกุารณ์ดงักลา่วภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่

วนัเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

 ผลของการผิดนดั : เมื่อเกิดการผิดนดักรณีใดกรณีหนึง่ตามข้อ 11.1 ของข้อก าหนดสทิธิ หาก 

(ก)  ผู้ ถือหุ้นกู้  (ไมว่า่รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) ซึ่งถือหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 25 (ยี่สบิห้า) ของหุ้นกู้ที่ยงัมิได้ไถ่ถอนทัง้หมด หรือ  

(ข)  มีมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นชอบให้ด าเนินการ หรือ 

(ค)  เป็นกรณีตามข้อ 11.1 (ก) (ง) หรือ (ฉ) ของข้อก าหนดสทิธิ 

ผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ ให้ท าการช าระเงินต้นพร้อม

ด้วยดอกเบีย้ตามหุ้นกู้ที่ค านวณจนถึงขณะนัน้ซึ่งถือเป็นอนัถึงก าหนดช าระ

โดยพลนัให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ทนัที โดยให้ระบุกรณีที่เกิดขึน้นัน้ด้วย ทัง้นี ้การที่ผู้

ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไม่ช าระเงินไม่ว่าจ านวนใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ รายใด หากไม่

ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสจูน์ให้เห็นชดัแจ้งเป็นประการอื่น 

ให้ถือไว้ก่อนวา่ได้มีเหตผิุดนดัเช่นเดียวกนันัน้เกิดขึน้กบัหุ้นกู้ทัง้หมด 

 การแก้ไขเพิม่เติมข้อก าหนด

สทิธิ 

: (1) การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิ ในเร่ืองที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่

สาระส าคญัของผู้ ถือหุ้นกู้  หรือเร่ืองที่เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือ

หุ้นกู้ โดยชดัแจ้ง หรือในสว่นซึ่งไม่ท าให้สิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ด้อยลง หรือ

เพื่อให้เป็นไปตามบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่า

ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง กฎ 

ระเบียบ หรือข้อบงัคบั หรือค าสัง่ที่มีผลบงัคบัทัว่ไป หรือประกาศ หรือ

ข้อบงัคบัของ ส านกังาน ก.ล.ต. เก่ียวข้อง รวมทัง้ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั

ต่างๆ ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยและ/หรือในตลาดตราสารหนี ้

(ในกรณีที่หุ้นกู้ จดทะเบียนซือ้ขายอยู่ในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย
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และ/หรือในตลาดตราสารหนี )้ และ/หรือ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (ในกรณีที่หุ้นกู้จดทะเบียนซือ้ขายอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย) หรือเป็นการแก้ไขเปลีย่นแปลงตามหลกัเกณฑ์ของข้อ 

4.4 วรรค 2 ของข้อก าหนดสิทธิ ให้กระท าได้โดยไม่ต้องได้รับความ

ยินยอมจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้มี

ผลใช้บงัคบัเมื่อได้แจ้งการแก้ไขเปลีย่นแปลงให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบ

แล้ว เว้นแตก่ฎหมายจะก าหนดเป็นประการอื่น 

(2)    การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธินอกจากกรณีตามข้อ (1) (แต่ทัง้นี ้

ไมร่วมถึงกรณีที่มีการแก้ไขวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้อนัเป็นการขยาย

อายุหุ้นกู้หรือการช าระหนีต้ามหุ้นกู้ ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้ เป็นหุ้น 

หุ้นกู้ อื่นหรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรือบคุคลใด ๆ และเพื่อกรณี

อื่นใดที่กฎหมายห้ามมิให้ด าเนินการ) ต้องได้รับความยินยอมจากผู้

ออกหุ้นกู้  และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  และได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดเป็นประการ

อื่น  

(3)    การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขดัหรือแย้ง

กับและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

รวมตลอดทัง้ข้อก าหนดแห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ 

ทจ. 9/2552 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสาร

หนีท้ี่ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (และที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) 

(4) ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัสง่ข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุ้นกู้

และส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัแต่วนัที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติมข้อก าหนดสทิธิและจะจดัสง่ให้แกผู่้ ถือหุ้นกู้ เมือ่ได้รับการร้องขอ 

 กฎหมายทีใ่ช้บงัคบั : ข้อก าหนดสทิธิฉบบันีใ้ช้กฎหมายไทยบงัคบั 

2. ข้อจ ากัดการโอนตราสารหนีท้ี่เสนอขาย 

เนือ่งจากการเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 
และผู้ออกหุ้นกู้ ได้จดข้อจ ากดัการโอนหุ้นกู้ ให้จ ากดัอยู่ในผู้ลงทุนในลกัษณะดงักลา่วไว้กบัส านกังาน ก.ล.ต. แล้วตามข้อ 35 
วรรคสองของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 9/2552 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสาร
หนีท้ี่ออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดงันัน้ผู้ออกหุ้นกู้จะไมรั่บและจะด าเนินการให้
นายทะเบียนหุ้นกู้ ไมรั่บจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ไมว่า่ทอดใดๆให้แก่บุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 
เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก  
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ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่เป็นไปตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ท่ี กจ.5/2552 เร่ืองการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหนีท้กุประเภท ฉบบัลง
วนัท่ี 13 มีนาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

 3. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้  

การออกหุ้นกู้ในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหมต่ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 9/2552 เร่ือง 

การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม ่ ฉบบัลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงทีม่ีการแก้ไข

เพิ่มเติม) โดยเสนอขายผา่นผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  และเป็นการเสนอขายเฉพาะตอ่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุ

รายใหญ่ ตามที่ได้ก าหนดประเภทของผู้ลงทนุสถาบนั และ /หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหนีท้กุ

ประเภท ฉบบัลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถงึที่มกีารแก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่ประกอบด้วย  

เพือ่ประโยชน์ตามข้อนี ้"ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง 

(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
(2) ธนาคารพาณิชย์  
(3) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(4) บริษัทเงินทนุ  
(5) บริษัทเครดติฟองซิเอร์  
(6) บริษัทหลกัทรัพย์  
(7) บริษัทประกนัวินาศภยั 
(8) บริษัทประกนัชีวิต 
(9) กองทนุรวม 
(10) กองทนุสว่นบคุคลซึง่บริษัทหลกัทรัพย์รับจดัการเงินทนุของผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (26) หรือของ

ผู้ลงทนุรายใหญ่ 
(11) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(12) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(13) กองทนุประกนัสงัคม 
(14) กองทนุการออมแหง่ชาต ิ
(15) กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
(16) ผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(17) ผู้ประกอบธุรกิจการซือ้ขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยการซือ้ขายสนิค้าเกษตรลว่งหน้า 
(18) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
(19) สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 
(20) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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(21) นิติบคุคลประเภทบรรษัท 
(22) นิติบคุคลซึง่มีบคุคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละเจ็ดสบิห้าของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีง

ทัง้หมด 
(23) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะเดียวกบัผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (22) 
(24) ผู้จดัการกองทนุท่ีมช่ืีอในทะเบียนผู้มีคณุสมบตัิเป็นผู้จดัการกองทนุตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการแตง่ตัง้และการปฏิบตัิ
หน้าที่ของผู้จดัการกองทนุ 

(25) ผู้จดัการลงทนุท่ีมีช่ือในทะเบียนผู้มีคณุสมบตัิเป็นผู้จดัการลงทนุตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวธีิการในการแตง่ตัง้และการปฏิบตัิหน้าที่ของ
ผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

(26) ผู้ลงทนุอื่นใดตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” หมายถึง 

(1) นิติบคุคลที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้
(ก) มีสว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินปีลา่สดุที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วตัง้แตห่นึง่ร้อยล้านบาทขึน้ไป 
(ข) มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามงบการเงินปีลา่สดุที่ผู้สอบบญัชี

ตรวจสอบแล้วตัง้แตย่ี่สบิล้านบาทขึน้ไป 

(2) บคุคลธรรมดาซึง่นบัรวมกบัคูส่มรสแล้วมีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้
(ก) มีสนิทรัพย์สทุธิตัง้แตห้่าสบิล้านบาทขึน้ไป ทัง้นี ้ สนิทรัพย์ดงักลา่วไมน่บัรวมมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ซึง่

ใช้เป็นท่ีพกัอาศยัประจ าของบคุคลนัน้ 
(ข) มีรายได้ตอ่ปีตัง้แตส่ีล้่านบาทขึน้ไป 
(ค) มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตัง้แตส่บิล้านบาทขึน้ไป  

3.2 ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  
 

 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 333 ถนนสลีม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500 
โทรศพัท์  0-2230-2328 และ 0-2230-2295 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 35 ถนนสขุมุวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์  02-208-4630-36, 4639  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์  0-2544-5750  
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3.3 เง่ือนไขและคา่ตอบแทนในการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้ด าเนินการจัด
จ าหน่ายหุ้นกู้  ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ตามจ านวนและราคาที่ระบใุนข้อ 1 ของสว่นที่ 4 
ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  

3.4 ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้  

รายการคา่ใช้จ่าย(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) บาท 
คา่ธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลู 50,000 
คา่ธรรมเนียมขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 196,000 
คา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้* โดยประมาณ 150,000 

รวมประมาณ 396,000 
หมายเหต ุ: * คา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้  ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหุ้นกู้  ค่าจดัพิมพ์

ใบหุ้นกู้  คา่จดัพิมพ์หนงัสอืชีช้วน เป็นต้น 

3.5 วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นกู้  

ผู้ ลงทุนที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้ นกู้ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้ นกู้  ได้ที่ส านักงานของ
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  ตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.2 และที่หนว่ยงานขายหรือสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มบีริการ
รับจองซือ้ ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 9 สงิหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ในระหว่าง
เวลาท าการของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) ร่างหนงัสือชีช้วน เพื่อศึกษา
รายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครัง้นีไ้ด้ ก่อนท าการจองซือ้หุ้นกู้  จากเว็บไซต์ของส านกังาน ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th 

3.6 วนัและวิธีการจองซือ้และการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้  

3.6.1 (ก) ในกรณีผู้จองซือ้ที่เป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ 

ผู้ประสงค์จะจองซือ้หุ้นกู้ จะต้องจองซือ้หุ้นกู้ ขัน้ต ่า 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่ง
แสน) บาท และทวีคณูครัง้ละ 100 (หนึง่ร้อย) หนว่ย หรือ 100,000 (หนึง่แสน) บาท 

(ข) ในกรณีผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่เป็นผู้ลงทนุสถาบนั 

ผู้ประสงค์จะจองซือ้หุ้นกู้ จะต้องจองซือ้หุ้นกู้ ขัน้ต ่า 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่ง
แสน) บาท และทวีคณูครัง้ละ 10 (สบิ) หนว่ย หรือ 10,000 (หนึง่หมื่น) บาท 

3.6.2 ผู้ที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นกู้ ต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้หุ้นกู้ ในใบจองซือ้หุ้นกู้ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
และชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจอง
ซือ้ ดงันี ้

(ก) ในกรณีผู้จองซือ้ที่เป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ 
1) ผู้ลงทนุที่เป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและลง

นามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ให้แนบบัตร

http://www.sec.or.th/
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ประจ าตวัที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 
พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

2) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสญัชาติไทย ต้องแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนา
หนงัสอืเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

3) ผู้ลงทนุท่ีเป็นนิติบคุคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบส าเนา
หนงัสอืแสดงความเป็นนิติบคุคลหรือส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบบัลา่สดุ (ที่
ออกให้ไม่เกิน  3 (สาม) เดือน) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิติบคุคล และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลง
นามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

4) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้อง
แนบส าเนาหนงัสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือส าคญัการจัดตัง้บริษัท 
หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และหนงัสือรับรองฉบบัลา่สดุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) 
เดือน) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้  และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มีอ านาจลง
นามซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ข) ในกรณีผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่เป็นผู้ลงทนุสถาบนั 
1) ผู้ลงทนุท่ีเป็นนิติบคุคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบส าเนา

หนงัสอืแสดงความเป็นนิติบคุคลหรือส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบบัลา่สดุ (ที่
ออกให้ไมเ่กิน 3 (สาม) เดือน) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของ
นิติบคุคล และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลง
นามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

2) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้อง
แนบส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท 
หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และหนงัสือรับรองฉบบัล่าสดุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) 
เดือน) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้  และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มีอ านาจลง
นามซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 3.6.3 ผู้ที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นกู้ ต้องจดัสง่เอกสารตามที่ก าหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตาม
จ านวนหุ้นกู้ ที่จองซือ้ไปที่ส านักงานของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือ
หนว่ยงานขายหรือสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซือ้ ดงันี  ้
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(ก) วิธีการสง่เอกสารและการช าระเงินค่าจองซือ้ 

1) ส าหรับผู้ลงทนุรายใหญ่ 

 กรณีผู้จองซือ้มีความประสงค์จะช าระเงินค่าจองซือ้ เป็นเงินสด หรือเงินโอน ผู้จองซือ้
สามารถจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้ได้ที่ส านกังานใหญ่ หรือสาขาของผู้จดัการการ
จดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซือ้ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของแต่ละ
สาขา ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดท าการของแต่ละสาขา ของวนัที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 
2559 ถึงวนัท่ี 10 สงิหาคม พ.ศ. 2559   โดยในกรณีที่เป็นเงินโอน ผู้จองซือ้ต้องโอนเงิน
คา่จองซือ้เข้าบญัชี ดงันี ้

“บญัชีจองซือ้หุ้นกู้  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครัง้ที่ 2/2559” 

 กรณีผู้จองซือ้มีความประสงค์จะช าระเงินคา่จองซือ้ เป็นเช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์
เช็ค (หรือที่เรียกวา่ “เช็คธนาคาร”) ผู้จองซือ้หุ้นกู้สามารถจองซือ้และช าระเงินคา่จองซือ้
ได้ที่ส านกังานใหญ่ หรือสาขาของผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื อ้ 
ตัง้แต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของแต่ละสาขา ถึงเวลา 12.00 น.  หรือเวลา
ปิดรับเช็คเคลียร์ร่ิงของแต่ละสาขา  ของวันที่  9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยเช็ค                   
หรือดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวนัที่ไม่เกินวนัที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559  และ
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีเดียวกนักบัของสถานที่จองซือ้เท่านัน้ และ
ขีดคร่อมสัง่จ่ายเข้าบญัชี ดงันี ้ 

“บญัชีจองซือ้หุ้นกู้  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครัง้ที่ 2/2559” 

2) ส าหรับผู้ลงทนุสถาบนั 

 กรณีผู้จองซือ้มีความประสงค์จะช าระเงินค่าจองซือ้ เป็นเงินสด หรือเงินโอน ผู้จองซือ้
สามารถจองซือ้และช าระเงินคา่จองซือ้ได้ที่ส านกังานใหญ่ของผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
หุ้นกู้  ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 9 สงิหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัที่ 10 
สิงหาคม พ.ศ. 2559  โดยกรณีที่เป็นเงินโอน ผู้จองซือ้ต้องโอนเงินค่าจองซือ้เข้าบญัชี 
ดงันี ้

“บญัชีจองซือ้หุ้นกู้  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครัง้ที่ 2/2559”  

 กรณีผู้จองซือ้มีความประสงค์จะช าระเงินคา่จองซือ้ เป็นเช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์
เช็ค (หรือที่เรียกวา่ “เช็คธนาคาร”) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้ได้ที่
ส านกังานใหญ่ของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้  ตัง้แต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. 
ของวนัท่ี 9 สงิหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยเช็ค หรือ ดร๊าฟท์ 
หรือแคชเชียร์เช็คดงักลา่วต้องลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 11 สงิหาคม พ.ศ. 2559 และสามารถ
เรียกเก็บเงินได้จากส านักหกับญัชีเดียวกนักบัของสถานที่จองซือ้เท่านัน้ และขีดคร่อม
สัง่จ่ายเข้าบญัชี ดงันี ้
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“บญัชีจองซือ้หุ้นกู้  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครัง้ที่ 2/2559” 

(ข) การด าเนินการจองซือ้จะต้องปฏิบตัิตามรูปแบบหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย
หุ้นกู้จดัเตรียมไว้ในแต่ละสถานท่ี 

(ค) ผู้จองซือ้ที่แสดงความจ านงในการจองซือ้ และได้ท าการจองซือ้หุ้นกู้ ดงักล่าวข้างต้นแล้ว จะขอ
ยกเลิกการจองซือ้และขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้น กรณีที่ระบใุนข้อ (จ)) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการ
การจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้มีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด าเนินการไม่ครบถ้วนดงัที่ได้กลา่วไว้
ข้างต้น 

(ง) ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซือ้หุ้นกู้ก่อนก าหนด หากมีผู้จองซือ้
หุ้นกู้ เข้ามาครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว 

(จ) หากผู้ ลงทุนรายใหญ่รายใดไม่มีประวัติการท าแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่
เหมาะสมหรือ Suitability Test ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้จะด าเนินการให้ผู้ลงทนุรายใหญ่ท า 
Suitability Test ก่อนเพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกบัผู้ลงทุนรายใหญ่ดงักลา่ว 
หากผู้ลงทนุรายใหญ่รายใดๆ ดงักลา่วไมย่ินยอมท า Suitability Test ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้น
กู้มีสทิธิปฏิเสธการจองซือ้ของผู้ลงทนุรายใหญ่รายดงักลา่วได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ลงทนุรายใหญ่ได้ท า Suitability Test แล้ว ปรากฏว่าผลจากการประเมินที่ได้รับ
คือ หุ้นกู้มีระดบัความเสี่ยงสงูกว่าระดบัความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรายใหญ่รับได้จากการประเมิน แต ่  
ผู้ลงทุนรายใหญ่รายดังกล่าวยงัคงประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้ อยู่ ผู้ ลงทุนรายใหญ่รายดังกล่าว
จะต้องลงลายมือช่ือในใบจองหุ้นกู้ เพื่อยืนยนัในฐานะผู้จองซือ้วา่ตนยินยอมรับความเสี่ยงของหุ้น
กู้ที่จองซือ้ซึ่งสงูกว่าระดบัความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรายใหญ่รับได้ตามผลประเมิน Suitability Test 
หากผู้ลงทุนรายใหญ่รายดังกล่าวไม่ยินยอมลงนามยอมรับความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในข้างต้น 
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้มีสทิธิปฏิเสธการจองซือ้หุ้นกู้ของผู้ลงทนุรายใหญ่รายนัน้ได้ 

(ฉ) ส าหรับผู้จองซือ้ที่ยงัไมเ่คยกรอกแบบฟอร์มการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า 
(KYC/CDD) ผู้จองซือ้รายดงักลา่วจะต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (KYC/CDD) ตามแบบที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ก าหนดก่อนการ
จองซือ้หุ้นกู้  

(ช) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ทราบ (ภายในเวลาท าการของผู้จดัการ
การจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ ) วา่มีเหตทุี่ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้นกู้  หรือไม่สามารถ
สง่มอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซือ้ได้ ผู้จองซือ้มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซือ้ภายในวนัท าการ
ถดัไปนบัจากวนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้แจ้งระงบัหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้  หรือไม่สามารถสง่มอบหุ้นกู้ที่
เสนอขายให้แก่ผู้ จองซือ้ได้ดังกล่าว ทัง้นี ้หากเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึน้ในวันจองซือ้หุ้นกู้ วัน
สุดท้าย ให้ผู้ จองซื อ้ที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื อ้หุ้ นกู้ ต้องด าเนินการภายในวันนัน้ 
(“ก าหนดเวลายกเลกิการจองซือ้หุ้นกู้ ”) 
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3.7 การจดัสรรหุ้นกู้และวิธีการจดัสรรหุ้นกู้  
การเสนอขายหุ้นกู้ครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายทัง้จ านวนให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยการ

จัดสรรหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ ลงทุนรายใหญ่ถือเป็นดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ตามแต่จะ
เ ห็ น ส ม ค ว ร  โ ด ย ผู้ จั ด ก า ร ก า ร จั ด จ า ห น่ า ย หุ้ น กู้ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะ จั ด ส ร ร ใ ห้ แ ก่ ผู้ ล ง ทุ น ส ถ า บั น  แ ล ะ / ห รื อ  
ผู้ลงทนุรายใหญ่รายใดในจ านวนมากน้อยเทา่ใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซือ้หุ้นกู้ของผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุราย
ใหญ่รายใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้การจองหุ้นกู้ ในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จในการขาย
สงูสดุ  

3.8 การจดัสรรหุ้นกู้ ในกรณีที่มีผู้จองซือ้หุ้นกู้ เกินกวา่จ านวนหุ้นกู้ทีเ่สนอขาย การยกเลกิการจองซือ้หุ้นกู้  และการรับ
จองซือ้หุ้นกู้ เกินกวา่จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

วิธีการจดัสรรหุน้กู้ในกรณีทีมี่ผูจ้องซ้ือหุน้กู้เกินกว่าจ านวนหุน้กู้ทีเ่สนอขาย 
ในกรณีที่มีผู้จองซือ้เกินกวา่จ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้  ตามที่

เห็นสมควร โดยผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้อาจท าการจดัสรรหุ้นกู้ ให้แก่บคุคลใดจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธ
การจดัสรรให้แก่บคุคลใดก็ได้ ทัง้นี ้ตามแตว่ิธีการท่ีผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้ เห็นสมควร 

การยกเลิกการจองซ้ือหุน้กู้ 
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้มีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด าเนินการไมค่รบถ้วนตามข้อ 3.6 และ/หรือ 

ในกรณีที่มิได้รับการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ ครบถ้วนจากผู้จองซือ้ ณ เวลาที่ท าการจองซือ้หุ้นกู้ ในกรณีช าระเงินโดยเงินสด 
หรือเงินโอน หรือในกรณีที่ผู้จองซือ้ช าระเงินคา่จองซือ้เป็นเช็ค หรือดร๊าฟ หรือแคชเชียร์เช็ค แตผู่้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ ไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีเดียวกนักบัสถานท่ีจองซือ้นัน้ๆ  

การรบัจองซ้ือหุน้กู้เกินกว่าจ านวนหุน้กู้ทีเ่สนอขาย 
ผู้จดัการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการรับจองซือ้หุ้นกู้ เกินกว่าจ านวนหุ้ นกู้ที่เสนอขายเพื่อส ารองไว้

ส าหรับกรณีที่ไมส่ามารถเรียกช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้จากผู้จองซือ้ในล าดบัท่ีจะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้  หรือในกรณีที่ผู้จองซือ้ที่
อยูใ่นล าดบัท่ีจะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ไมป่ฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้และการช าระเงินคา่จองซือ้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.6 ซึง่ผู้จดัการ
การจดัจ าหน่ายหุ้นกู้จะตดัสิทธิในการได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ของผู้จองซือ้รายนัน้ๆ และจะจดัสรรหุ้นกู้ ในสว่นที่ตดัออกให้แก่ผู้
จองซือ้รายถดัไปจนกวา่จะครบตามจ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

3.9 วิธีคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ ในกรณีที่ไมไ่ด้รับการจดัสรร 
ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะ

ด าเนินการให้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้สง่คนืเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร
เต็มตามจ านวนที่จองซือ้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ คืนให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้  โดยจดัท าเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ภายใน 14 (สบิสี)่ วนันบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้  โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ของผู้จอง
ซือ้หุ้นกู้ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้  ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมส่ามารถคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ ให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) 
วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหุ้นกู้  ผู้จองซือ้ดงักลา่วจะมีสิทธิได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยค านวณ
จากจ านวนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้นัน้ นบัจากวนัที่พ้นก าหนดระยะเวลา 14 (สิบสี่) วนัดงักลา่ว จนถึง 
(แต่ไม่รวม) วนัที่ได้มีการช าระคืน ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยูท่ี่ระบใุนใบจองซือ้หุ้นกู้ โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้แล้วโดยถกูต้อง และผู้จองซือ้จะไม่มี
สทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ ทัง้สิน้ 
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3.10 วิธีคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้นกู้หรือไมส่ามารถสง่มอบหุ้นกู้ที่เสนอ
ขายได้ 
ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการให้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหุ้นกู้สง่คืนเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้  ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ระงบัหรือ

หยดุการเสนอขายหุ้นกู้หรือไมส่ามารถสง่มอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ คืนให้แก่ผู้จองซือ้
หุ้นกู้  โดยจดัท าเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้ภายใน 14 (สิบสี่) วนั นบัจากวนัสิน้สดุก าหนดเวลายกเลิกการจอง
ซือ้หุ้นกู้  โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยูข่องผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้  ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงิน
คา่จองซือ้หุ้นกู้ ให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในระยะเวลา 14 (สบิสี)่ วนั นบัแตว่นัสิน้สดุก าหนดเวลายกเลิกการจองซือ้หุ้นกู้ดงักลา่ว ผู้
จองซือ้ดงักลา่วมีสทิธิได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ที่ต้องคืน
ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นกู้นัน้ นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดระยะเวลา 14 (สบิสี)่ วนัดงักลา่ว จนถึง (แต่ไม่รวม) วนัที่ได้มีการช าระคืน ทัง้นี ้
ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซือ้หุ้ นกู้ โดย
ถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้แล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ 
คา่เสยีหายใดๆ ทัง้สิน้ 

3.11 วิธีการสง่มอบหุ้นกู้  
ผู้ออกหุ้นกู้ จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดท าใบหุ้นกู้และสง่มอบให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ตามจ านวนที่ได้รับการ

จดัสรรภายใน 15 (สบิห้า) วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหุ้นกู้  โดยการจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือ ที่อยู่ของผู้
ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยูใ่นใบจองซือ้หุ้นกู้  หรือด าเนินการน าหุ้นกู้ที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้  ส าหรับผู้จองซือ้หุ้นกู้ที่ได้แจ้งความประสงค์
ให้ด าเนินการดงักลา่วไว้ในใบจองซือ้หุ้นกู้  

3.12 ภาระภาษีของหุ้นกู้และผลตอบแทนอื่น 
สรุปภาระภาษีที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในหุ้นกู้นีเ้ป็นเพียงข้อมลูทัว่ไปส าหรับผู้ลงทนุเท่านัน้ และมิใช่ค าแนะน า

ทางภาษีอากรแตอ่ยา่งใด ดงันัน้ ผู้ลงทนุจึงควรปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีที่เก่ียวข้องในการลงทนุในหุ้นกู้
ของตน สรุปภาระภาษีอากรนีจ้ดัท าขึน้โดยอิงกบักฎหมายภาษีอากรที่ใช้บงัคบัอยู่ ณ วนัที่มีการจดัท าเอกสารนี ้ซึ่งอาจมีการ
เปลีย่นแปลงในภายหลงัได้ 

อนึ่ง สรุปภาระภาษีอากรต่อไปนีม้ิได้มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นข้อมูลครบถ้วนสมบรูณ์ถึงภาระภาษีอากรที่
เก่ียวข้องกบัหุ้นกู้แตอ่ยา่งใด 

ภาระภาษีอากรของผู้ลงทุนและอตัราภาษีอากรที่ต้องช าระจะขึน้อยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น นกัลงทุนเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคล ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นผู้ที่ถกูถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือไม ่
หรือเป็นผู้ที่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศที่มีความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกบัประเทศไทยหรือไม่ 

1) ภาษีเงนิได้ 

กรณีที่ ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

กรณีผู้ลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา 

(1) ดอกเบีย้ และผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซือ้หุ้ นกู้  ซึ่งผู้ ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ ของ
บริษัทจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สบิห้า) 
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(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้  ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้ เฉพาะสว่นที่ตีราคาเป็นเงินได้เกิน
กวา่ที่ลงทนุจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สบิห้า) 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ลงทนุมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอตัราดงักลา่วที่ถกูหกัภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม (1) หรือ (2) 
ข้างต้น โดยไม่ต้องน าดอกเบีย้ และผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้  (แล้วแต่
กรณี) ไปรวมกบัเงินได้อื่นเพื่อค านวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ซึง่มีอตัราภาษีระหวา่งร้อยละ 5-35 (ห้าถึงสามสบิห้า)โดยหาก
ผู้ลงทนุเลอืกที่จะน าดอกเบีย้และผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้หรือประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ดงักลา่วไปรวมกบัเงิน
ได้อื่นเพื่อค านวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดานนัน้ ผู้ลงทนุสามารถน าภาษีหกั ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการค านวณภาษี
เงินได้บคุคลธรรมดาได้ 

 

 

กรณีผู้ลงทนุเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล 

ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรือเป็น
บริษัทห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลที่จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศ แตป่ระกอบกิจการในประเทศไทย หรือมลูนิธิ
หรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลงัประกาศก าหนดให้เป็นองค์การ 
หรือสถานสาธารณกศุลตามมาตรา 47 (7) (ข) แหง่ประมวลรัษฎากร ผู้ลงทนุจะมีภาระภาษีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ดอกเบีย้ 

ดอกเบีย้ที่ผู้ลงทุนประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัท
หลกัทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้รับจะต้องถกูหกัภาษี ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 1 (หนึ่ง)และต้องน าดอกเบีย้ไปรวม
ค านวณเป็นรายได้เพื่อเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล โดยสามารถน าภาษีหกั ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงิน
ได้นิติบคุคล 

ดอกเบีย้ที่ผู้ลงทนุประเภทมลูนิธิ หรือสมาคมที่ไมใ่ช่องค์การหรือสถานสาธารณกศุลได้รับจะต้องถกู
หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 (สบิ) 

(2) ผลตอบแทนส าหรับเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้  

ผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซื อ้หุ้ นกู้  ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ ลงทุนจะต้องน า
ผลตอบแทนส าหรับเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้  ไปรวมกบัรายได้อื่นของผู้ลงทนุเพื่อค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล 

(3) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้  

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ที่ผู้ ลงทุนได้รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ ลงทุนจะต้องน า
ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ เฉพาะสว่นที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทนุไปรวมกบัรายได้อื่นของผู้ลงทนุเพื่อค านวณภาษี
เงินได้นิติบคุคล 

กรณีที่ ผู้ลงทุนเป็นผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

กรณีผู้ลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา 
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ในการพิจารณาวา่ บคุคลธรรมดาจะถือว่ามีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่นัน้ กฎหมายไทยจะไม่ค านึงถึง
สญัชาติของผู้ลงทนุ แต่ใช้หลกัเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทนุนัน้อยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึ่งหรือหลายคราวรวมกัน
ตัง้แต ่180 (หนึง่ร้อยแปดสบิ) วนัในปีปฏิทินเดียวกนัให้ถือวา่เป็นผู้มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

(1) ดอกเบีย้ และผลตอบแทนส าหรับเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้  

เว้นแต่ข้อก าหนดและเง่ือนไขในอนุสญัญาภาษีซ้อนที่ท าขึน้ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้
ลงทนุมีถ่ินท่ีอยูจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น ดอกเบีย้ และผลตอบแทนส าหรับเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้  ซึง่ผู้ลงทนุได้รับจะถกูหกัภาษี ณ 
ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สบิห้า) 

 

 

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้  

เว้นแต่ข้อก าหนดและเง่ือนไขในอนุสญัญาภาษีซ้อนที่ท าขึน้ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้
ลงทนุมีถ่ินที่อยู่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ เฉพาะสว่นที่ตีราคาเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน จะถกูหกั
ภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สบิห้า) 

กรณีผู้ลงทนุเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล 

กรณีที่ผู้ลงทนุเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ขึ น้ตามกฎหมายของต่างประเทศ 
และมิได้ประกอบกิจการหรือถือว่าประกอบการในประเทศไทยหรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับ
ดอกเบีย้ และผลตอบแทนส าหรับเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ลงทนุ
จะมีภาระภาษีอากรดงันี ้

(1) ดอกเบีย้ และผลตอบแทนส าหรับเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้  

เว้นแต่ข้อก าหนดและเง่ือนไขในอนุสญัญาภาษีซ้อนที่ท าขึน้ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้
ลงทนุมีถ่ินท่ีอยูจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น ดอกเบีย้ และผลตอบแทนส าหรับเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้  ที่ผู้ลงทนุได้รับจะต้องถกูหกัภาษี 
ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สบิห้า) 

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้  

เว้นแต่ข้อก าหนดและเง่ือนไขในอนุสญัญาภาษีซ้อนที่ท าขึน้ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้
ลงทนุมีถ่ินท่ีอยูจ่ะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น ผลประโยชน์จากการโนหุ้นกู้ เฉพาะสว่นท่ีตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทนุจะต้องถกู
หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สบิห้า) 

2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ผู้ลงทนุซึง่ประกอบกิจการในประเทศไทยอาจต้องเสยีภาษีธุรกิจเฉพาะในอตัราร้อยละ0.011 (ศนูย์จุด
ศนูย์หนึง่หนึง่) (ซึง่ได้รวมถึงภาษีบ ารุงท้องถ่ินในอตัราร้อยละ 10 (สบิ)ของภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว)จากยอดดอกเบีย้รับและก าไร
ก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการโอนขายหุ้นกู้  หากดอกเบีย้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ ถือเป็นรายรับจากการ
ประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทนุ 
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3) อากรแสตมป์ 

การโอนใบหุ้นกู้ ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ 



   สว่นที่ 5 การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

สว่นที่ 5 หน้าที่ 1 

ส่วนท่ี 5 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในร่างหนังสือชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมัดระวงัในฐานะกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพนั
ของผู้ออกตราสารหนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้ อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ี
ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ  

 

ทัง้นี ้การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ออกตราสารหนีต้ามท่ีปรากฏในแหล่งข้อมูลท่ีผู้ลงทุน
สามารถตรวจสอบได้ตามท่ีระบุไว้ในร่างหนังสือชีช้วนฉบบันี ้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความ
ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลท่ีอ้างอิงนัน้เช่นเดียวกับการน าข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในร่างหนังสือชีช้วนฉบบันี ้
 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้ ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ      
ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ก ากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
 

 
นายสุทธิเกียรต ิ จิราธิวัฒน์ 

 
กรรมการ 

 
______________________ 

   
 
นายธีระยุทธ  จิราธิวัฒน์ 

 
กรรมการ 

 
______________________ 

 
ผู้รับมอบอ านาจ 

  

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
 

 
ดร. รณชิต  มหัทธนะพฤทธิ์ 

 
รองประธานอาวุโส 

ฝ่ายการเงินและบริหาร 

 
______________________ 

  

 

 



   

หน้าที่ 1 

(ร่าง) ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ส าหรับ 
“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่2/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564” 

หุน้กูข้องบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564 (“หุ้นกู้”) ออก
โดย บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุน
รายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2552 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสาร
หน้ีท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2559 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยมีธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุน้กู ้

 ผูอ้อกหุ้นกูไ้ดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือโดย บริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั โดยผลการจดัอนัดบัท่ีเผยแพร่เม่ือ
วนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ปรากฏวา่หุ้นกูไ้ดรั้บการจดัอนัดบัเท่ากบั “A” แนวโนม้เครดิต Stable และผูอ้อกหุ้นกูจ้ะ
ด าเนินการให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกูต้ลอดอายุของหุ้นกูอ้ย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง โดยบริษทั ทริสเรทติ้ง 
จ ากดั (หรือสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออ่ืนท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย)์ นอกจากน้ี ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด าเนินการน าหุ้นกูน้ี้ไปขอจดทะเบียนซ้ือขายในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
(The Thai Bond Market Association) และ/หรือในตลาดตราสารหน้ีรองของหุน้กูอ่ื้นใดท่ีเหมาะสม ภายใน 30 (สามสิบ) วนั
นบัจากวนัออกหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กูจ้ะมอบหมายใหน้ายทะเบียนหุน้กูเ้ป็นผูจ้ดัท าและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูไ้วต้ลอด
อายขุองหุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กูจ้ะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกูจ้ดัท าใบหุ้นกู ้โดยมีสาระส าคญัตามแบบท่ีระบุในเอกสาร
หมายเลข 2 แนบทา้ยขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัน้ี และส่งมอบให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นกูต้ามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรภายใน 15 (สิบ
ห้า) วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู ้โดยจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามช่ือและท่ีอยูข่องผูจ้องซ้ือหุ้นกูซ่ึ้ง
ปรากฏในใบจองซ้ือหุ้นกู ้แต่ส าหรับผูจ้องซ้ือหุ้นกูท่ี้ไดแ้สดงความประสงคไ์วใ้นใบจองซ้ือหุ้นกูว้า่ตอ้งการถือหุ้นกูน้ี้ใน
ระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless) นายทะเบียนหุ้นกูจ้ะน าหุ้นกูต้ามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรไปฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุน้กู ้

ผูถื้อหุ้นกูจ้ะไดรั้บสิทธิตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ โดยผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งผูกพนัตาม
ขอ้ก าหนดสิทธิทุกประการ และใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้กูไ้ดรั้บทราบและเขา้ใจขอ้ก าหนดต่างๆ ในขอ้ก าหนดสิทธิเป็นอยา่งดีแลว้  

ผูอ้อกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิ และส าเนาสัญญาแต่งตั้ งนายทะเบียนหุ้นกู้ ไว ้ณ 
ส านกังานของผูอ้อกหุ้นกู ้(ในวนัออกหุ้นกู ้ส านกังานของผูอ้อกหุ้นกูซ่ึ้งเก็บรักษาส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิ และส าเนาสัญญา
แต่งตั้ งนายทะเบียนหุ้นกู ้ตั้ งอยู่ท่ี 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330) และ
ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู ้(ในวนัออกหุ้นกู ้ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกูต้ ั้งอยู่ท่ี  44 ถนนหลงัสวน 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330) เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นกูข้อตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิและสัญญาต่างๆ ดงักล่าว
ไดใ้นวนัและเวลาท าการของผูอ้อกหุน้กู ้หรือนายทะเบียนหุน้กู ้แลว้แต่กรณี 

1. ค าจ ากดัความ 

ค าและขอ้ความต่าง ๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้ก าหนดสิทธิใหมี้ความหมายดงัต่อไปน้ี 

“ข้อก าหนดสิทธิ” หมายถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และผูถื้อหุ้นกู้
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ส าหรับหุน้กู ้(รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

“นายทะเบียนหุ้นกู้” หมายถึง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งโดย
ชอบใหท้ าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหุน้กูแ้ทน 

“บริษัทย่อย” หมายถึง (1) นิติบุคคลท่ีผูอ้อกหุ้นกูถื้อหุ้น (ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม) 
รวมกนัเท่ากบัหรือเกินกวา่ร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ง 
หมดของนิติบุคคลนั้น และ/หรือ (2) นิติบุคคลซ่ึงผูอ้อกหุ้นกูมี้อ  านาจควบคุม
เหนือนิติบุคคลนั้น ทั้งน้ี ใหค้  าวา่ “มีอ านาจควบคุม” หมายถึง การมีอ านาจไม่
ว่าโดยทางตรงหรือโดยออ้มในการสั่งการหรือก าหนดแนวทางการบริหาร
หรือนโยบายของบริษทัไม่วา่จะโดยการเป็นผูถื้อหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางสญัญาหรือโดยทางอ่ืนใด 

“บริษัทร่วม” หมายถึง (1) นิติบุคคลท่ีผูอ้อกหุ้นกูห้รือบริษทัยอ่ยถือหุ้น (ไม่วา่โดยทางตรง
หรือทางออ้ม) รวมกนัตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจ านวน
หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น และ/หรือ (2) นิติบุคคลซ่ึงผู ้
ออกหุน้กูห้รือบริษทัยอ่ยมีอ านาจในการมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกบันโยบาย
ทางการเงินและด าเนินงานของบริษทั แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบาย
ดงักล่าวและไม่ถือเป็นบริษทัยอ่ย 

“ผู้ถือหุ้นกู้” หมายถึง ผูท้รงสิทธิในหุน้กูแ้ต่ละจ านวนตามขอ้ 3.3 

“ผู้ออกหุ้นกู้” หมายถึง บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

“วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้” หมายถึง วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

“วนัก าหนดช าระดอกเบีย้” หมายถึง วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ และวนัท่ี 11 สิงหาคม ของแต่ละปีตลอดอายุ
ของหุน้กู ้

“วนัท าการ” หมายถึง วนัท่ีธนาคารพาณิชยโ์ดยทัว่ไปเปิดท าการในกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
มิใช่วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์หรือวนัอ่ืนใดท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ใหเ้ป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย ์

“วนัออกหุ้นกู้” หมายถึง วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้” หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งขอ้มูลทางทะเบียนซ่ึงบนัทึกราย ละเอียด
เก่ียวกบัหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้เช่น ช่ือและท่ีอยูข่องผูถื้อหุน้กู ้การโอน การจ าน า 
การอายดั การออกใบหุน้กูใ้หม่ไวต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง 

“สิทธิในหุ้นกู้” หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อนัรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) สิทธิในการ
ไดรั้บช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย และสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้กู ้

“สัญญาแต่งตั้งผู้จดัการการจดัจ าหน่าย” หมายถึง สญัญาแต่งตั้งผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
ระหวา่งผูอ้อกหุน้กูก้บัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 

“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้” หมายถึง สัญญาแต่งตั้ งนายทะเบียนหุ้นกู้ ระหว่างผู ้ออกหุ้นกู้ กับ นาย
ทะเบียนหุน้กู ้หรือสญัญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้กูร้ายใหม่เพ่ือท าหนา้ท่ีแทน 
(ถา้มี) 

“ส านักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

“หุ้นกู้” หมายถึง หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั ท่ีออก
โดย บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) จ านวน 980,000 (เกา้
แสนแปดหม่ืน) หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 (หน่ึงพนั) บาท ราคา
เสนอขายหน่วยละ 1,000 (หน่ึงพนั) บาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564 โดยใช้
ช่ือว่า “หุ้นกู้ของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 
2/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564” 

"อตัราดอกเบีย้ผดินัด" หมายถึง อตัราดอกเบ้ียของหุ้นกูต้ามท่ีก าหนดในขอ้ 8.1 บวกดว้ยอตัราร้อย
ละ 2 (สอง) ต่อปี  

ทั้งน้ี หากอตัราดอกเบ้ียผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียผิดนัดสูงสุดท่ี
กฎหมายอนุญาตใหเ้รียกเก็บในขณะใดๆ ใหอ้ตัราดอกเบ้ียผิดนดัเท่ากบัอตัรา
ดอกเบ้ียผิดนดัสูงสุดท่ีกฎหมายอนุญาตใหเ้รียกเก็บได ้

“ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนราย
ใหญ่”  

 

หมายถึง ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ตามท่ีไดนิ้ยามไวภ้ายใต้
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 5/2552 
เร่ือง การก าหนดค านิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสาร
หน้ีทุกประเภท (และตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึง “ผูล้งทุนสถาบนั” ไดแ้ก่ 

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(2) ธนาคารพาณิชย ์
(3) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 
(4) บริษทัเงินทุน 
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(5) บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
(6) บริษทัหลกัทรัพย ์
(7) บริษทัประกนัวนิาศภยั 
(8) บริษทัประกนัชีวติ 
(9) กองทุนรวม 
(10) กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริษทัหลกัทรัพยรั์บจดัการเงินทุนของผูล้งทุนตาม 

(1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (26) หรือของผูล้งทุนรายใหญ่ 
(11) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(12) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(13) กองทุนประกนัสงัคม 
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ 
(15) กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
(16) ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้ 
(17) ผูป้ระกอบธุรกิจการซ้ือขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซ้ือขาย

สินคา้เกษตรล่วงหนา้ 
(18) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
(19) สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 
(20) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(21) นิติบุคคลประเภทบรรษทั 
(22) นิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละเจ็ด

สิบหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
(23) ผูล้งทุนต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถึง (22) 
(24) ผูจ้ดัการกองทุนท่ีมีช่ือในทะเบียนผูมี้คุณสมบติัเป็นผูจ้ดัการกองทุนตาม

ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการแต่งตั้งและการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของผูจ้ดัการกองทุน 

(25) ผูจ้ดัการลงทุนท่ีมีช่ือในทะเบียนผูมี้คุณสมบัติเป็นผูจ้ดัการลงทุนตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการแต่งตั้งและการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของผูจ้ดัการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(26) ผูล้งทุนอ่ืนใดตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
และ “ผูล้งทุนรายใหญ่” หมายถึง  
(1) นิติบุคคลท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  

(ก) มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้
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ตั้งแต่หน่ึงร้อยลา้นบาทข้ึนไป 
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามงบ

การเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไป 
(2) บุคคลธรรมดาซ่ึงนบัรวมกบัคู่สมรสแลว้มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

(ก) มีสินทรัพยสุ์ทธิตั้งแต่ห้าสิบลา้นบาทข้ึนไป ทั้งน้ี สินทรัพยด์งักล่าว
ไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงใช้เป็นท่ีพกัอาศัยประจ าของ
บุคคลนั้น 

(ข) มีรายไดต้่อปีตั้งแต่ส่ีลา้นบาทข้ึนไป 
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่

สิบลา้นบาทข้ึนไป 

2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าทีต่ราไว้ อตัราดอกเบีย้ และอายุของหุ้นกู้  

2.1 หุ้นกูเ้ป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีเท่ากบัร้อยละ 2.45 (สองจุดส่ีหา้) ต่อปี และมีอาย ุ5 (หา้) ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

2.2 ในวนัออกหุน้กู ้หุน้กูมี้จ  านวนทั้งหมด จ านวนไม่เกิน 980,000 (เกา้แสนแปดหม่ืน) หน่วย มีมูลค่าท่ีตราไวห้น่วย
ละ 1,000 (หน่ึงพนั) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุน้กูไ้ม่เกิน 980,000,000 (เกา้ร้อยแปดสิบลา้น) บาท 

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ 

3.1 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าท่ีตามสัญญาแต่งตั้ งนายทะเบียนหุ้นกูท่ี้จะตอ้งออกใบหุ้นกู้ตามแบบท่ีก าหนดไวใ้น
เอกสารหมายเลข 2 แนบทา้ยขอ้ก าหนดสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูทุ้กราย โดยในส่วนของหุ้นกูท่ี้ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยแ์ละจะตอ้งลงช่ือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุ้นกูแ้ทนในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูน้ั้น นายทะเบียน
หุ้นกูจ้ะออกใบหุ้นกูห้รือออกใบรับเพ่ือใชแ้ทนใบหุ้นกูต้ามแบบท่ีนายทะเบียนหุ้นกูก้  าหนดให้แก่ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์

3.2 นายทะเบียนหุน้กูมี้หนา้ท่ีตามสญัญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้กูท่ี้จะตอ้งจดัท าและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู้
ไวจ้นกวา่หุน้กูท้ั้งหมดจะไดรั้บการไถ่ถอน  

3.3 (ก) ผูท้รงสิทธิในหุน้กูก้รณีทัว่ไป สิทธิในหุ้นกูจ้ะตกไดแ้ก่บุคคลท่ีปรากฏช่ือเป็นเจา้ของหุ้นกูจ้  านวนดงักล่าวอยู่
ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้ม่ือส้ินเวลาท าการในวนัท าการก่อนวนัท่ีจะมีการใชสิ้ทธิตามหุ้นกู ้หรือวนัแรกของ
การปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นกู้ หรือวนัอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวเ้ป็นกรณีเฉพาะตามขอ้ก าหนดสิทธิ 
(แลว้แต่กรณี) เวน้แต่จะไดมี้การโอนหุน้กูซ่ึ้งสามารถใชย้นักบัผูอ้อกหุน้กูไ้ดต้ามขอ้ 4.1 (ก) เกิดข้ึนแลว้ในวนั
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ซ่ึงสิทธิในหุน้กูจ้ะตกไดแ้ก่ผูรั้บโอนหุน้กู ้

 (ข) ผูท้รงสิทธิในหุ้นกูก้รณีท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุ้นกูแ้ทน สิทธิในหุ้นกูจ้ะตกไดแ้ก่บุคคลท่ีนาย
ทะเบียนหุ้นกู้ไดรั้บแจง้เป็นหนังสือจากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยว์่าเป็นผูท้รงสิทธิในหุ้นกูจ้  านวนดงักล่าวท่ี
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูไ้วใ้นช่ือของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยอ์ยูใ่นวนัท าการก่อนวนัท่ีจะมีการใช้
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สิทธิตามหุน้กู ้หรือวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นกู ้หรือวนัอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวเ้ป็นกรณี
เฉพาะตามขอ้ก าหนดสิทธิ (แลว้แต่กรณี) เวน้แต่จะมีการคดัคา้นโดยชอบตามกฎหมาย 

3.4  เม่ือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์จง้ต่อผูอ้อกหุ้นกู ้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู ้ นายทะเบียนหุ้นกูมี้หนา้ท่ีตามสัญญา
แต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกูท่ี้จะตอ้งออกใบหุ้นกูใ้ห้แก่ผูท้รงสิทธิในหุ้นกูท่ี้ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละ
ลงทะเบียนใหผู้ท้รงสิทธิในหุ้นกูร้ายดงักล่าวเป็นผูถื้อหุ้นกูใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูต้ามจ านวนท่ีไดรั้บแจง้จาก
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี เม่ือไดมี้การออกใบหุ้นกูแ้ละลงทะเบียนดงักล่าวแลว้ นายทะเบียนหุ้นกูจ้ะแกไ้ข
จ านวนรวมของหุน้กูท่ี้ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูไ้วใ้นช่ือของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยโ์ดยหกัจ านวนหุน้
กูท่ี้ไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในหุ้นกูอ้อก ส่วนจ านวนรวมของหุ้นกูท่ี้ปรากฏในใบหุ้นกูห้รือ
ใบรับเพ่ือใชแ้ทนใบหุ้นกูท่ี้ออกให้แก่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยน์ั้น หากนายทะเบียนไม่ไดท้ าการแกไ้ข (ไม่วา่ดว้ย
เหตุใดก็ตาม) ให้ถือวา่มีจ านวนลดลงตามจ านวนของหุ้นกูท่ี้ไดแ้ยกไปออกใบหุ้นและลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผู ้
ทรงสิทธิในหุน้กูด้งักล่าว 

4. การโอนหุ้นกู้ 

4.1 การโอนหุน้กูใ้หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก) แบบการโอนหุ้นกูร้ะหวา่งผูโ้อนและผูรั้บโอน การโอนหุ้นกูจ้ะสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนหุ้นกูซ่ึ้งเป็นผูท่ี้สมุด
ทะเบียนผูถื้อหุ้นกูร้ะบุช่ือเป็นเจา้ของหุ้นกูจ้  านวนท่ีจะท าการโอน หรือผูรั้บโอนคนสุดทา้ยโดยมีการ
สลกัหลงัแสดงการโอนต่อเน่ืองครบถว้นจากผูท่ี้ปรากฏช่ือดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบใบหุ้นกู้
ใหแ้ก่ผูรั้บโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนใหไ้วด้ว้ย 

ผลของการโอนหุ้นกูร้ะหวา่งผูรั้บโอนกบัผูอ้อกหุ้นกู ้การโอนหุ้นกูจ้ะใชย้นักบัผูอ้อกหุ้นกูไ้ดก็้ต่อเม่ือ
ผูรั้บโอนหุ้นกูอ้ยูร่ะหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกูใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูโ้ดยนายทะเบียนหุ้นกูไ้ด้
รับค าขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกูพ้ร้อมทั้ งใบหุ้นกูท่ี้ผูรั้บโอนหุ้นกู้ไดล้งลายมือช่ือเป็นผูรั้บโอนใน
ดา้นหลงัของใบหุน้กูน้ั้นครบถว้นแลว้ 

ผลของการโอนหุน้กูร้ะหวา่งผูรั้บโอนกบับุคคลภายนอก การโอนหุ้นกูจ้ะใชย้นักบับุคคลภายนอกไดก็้
ต่อเม่ือนายทะเบียนหุน้กูไ้ดล้งทะเบียนการโอนหุน้กูใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้รียบร้อยแลว้ 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกูจ้ะตอ้งกระท า ณ ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกูใ้นวนัและเวลา
ท าการของนายทะเบียนหุ้นกู ้และจะตอ้งท าตามแบบและวิธีการท่ีนายทะเบียนหุ้นกูก้  าหนด โดยผูข้อ
ลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบหุ้นกูท่ี้ลงลายมือช่ือครบถว้นตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1 พร้อมทั้งหลกัฐาน
อ่ืน ๆ ท่ียนืยนัถึงความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุน้กูต้ามท่ีนายทะเบียนหุน้
กูก้  าหนดใหแ้ก่นายทะเบียนหุน้กูด้ว้ย ซ่ึงนายทะเบียนหุน้กูจ้ะลงทะเบียนการโอนหุน้กูใ้นสมุดทะเบียนผู ้
ถือหุน้กูใ้หแ้ลว้เสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการหลงัจากวนัท่ีนายทะเบียนหุน้กูไ้ดรั้บค าขอลงทะเบียนการ
โอนหุน้กูพ้ร้อมทั้งใบหุน้กูแ้ละหลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีจะตอ้งส่งมอบครบถว้นเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี เวน้แต่กรณี
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การโอนหุ้นกูด้งักล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนต่อขอ้ก าหนดสิทธิ บทบญัญติัใดๆ ของกฎหมายหรือค าสั่งศาล 
ซ่ึงนายทะเบียนหุน้กูจ้ะมีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหุน้กูด้งักล่าวได ้

4.2 ส าหรับการโอนหุ้นกูท่ี้ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยน์ั้นให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

4.3 เน่ืองจากผูอ้อกหุน้กูไ้ดเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่แก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ และผูอ้อกหุ้นกูไ้ด้
จดขอ้จ ากดัการโอนให้จ ากดัอยูใ่นผูล้งทุนในลกัษณะดงักล่าวไวก้บัส านกังาน ก.ล.ต. แลว้ตามขอ้ 35 วรรคสอง 
ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 9/2552 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสาร
หน้ีท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงอาจมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงในอนาคต ดงันั้น ผูอ้อกหุน้กูจ้ะ
ไม่รับและจะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกูไ้ม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูไ้ม่วา่ในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอ่ืนท่ี
ไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ตามประกาศดงักล่าว เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

4.4 เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นประการอ่ืนในขอ้ก าหนดสิทธิน้ี หรือเวน้แต่ขอ้บงัคบัหรือระเบียบของสมาคมตลาดตราสาร
หน้ีไทย และ/หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะก าหนดไวเ้ป็นประการอ่ืน ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะประกาศและด าเนินการให้
นายทะเบียนหุน้กูปิ้ดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูพ้กัการโอนหุน้กูเ้ป็นเวลา 14 (สิบส่ี) วนัก่อนวนัก าหนดช าระดอกเบ้ีย
หุน้กู ้หรือวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้หรือวนัก าหนดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ หรือวนัประชุมผูถื้อหุ้นกู ้
แลว้แต่กรณี เพ่ือก าหนดสิทธิของผูถื้อหุน้กูใ้นการรับช าระดอกเบ้ีย การรับช าระเงินตน้ การรับผลประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ หรือเพ่ือก าหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นกูใ้นการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นกู ้ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี หากวนัปิดสมุด
ทะเบียนวนัแรกไม่ใช่วนัท าการก็ให้เล่ือนวนัปิดสมุดทะเบียนดงักล่าวไปเป็นวนัท าการถดัไป โดยให้ปิดสมุด
ทะเบียนไปจนส้ินวนัสุดทา้ยของการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้ (ซ่ึงในกรณีดงักล่าว ระยะเวลาในการปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุ้นกูจ้ะเหลือนอ้ยกวา่ 14 (สิบส่ี) วนั ทั้งน้ี วิธีการเก่ียวกบัการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าว
ขา้งตน้อาจเปล่ียนแปลงไปตามวิธีการอ่ืนใดตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง
ประกาศก าหนดก็ได ้ การปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวให้ก าหนดตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวนัเร่ิมตน้
ระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กู ้

ทั้งน้ี นายทะเบียนหุน้กูแ้ละผูอ้อกหุน้กูข้อสงวนสิทธิในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อ
หุ้นกู้โดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูแ้ต่อย่างใด และการแก้ไขเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะ
เป็นไปตามวิธีการตามท่ีทางสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งประกาศก าหนด 
ทั้งน้ี การแกไ้ขเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าใหสิ้ทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูด้อ้ยลง 

5. สถานะของหุ้นกู้ 

5.1 หุน้กูเ้ป็นหน้ีของผูอ้อกหุน้กูซ่ึ้งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทุกหน่วย และผูถื้อหุน้กูจ้ะมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ี
ไม่ดอ้ยกวา่สิทธิไดรั้บช าระหน้ีของเจา้หน้ีสามญัท่ีไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต
ของผูอ้อกหุน้กู ้เวน้แต่บรรดาหน้ีท่ีมีกฎหมายคุม้ครองใหไ้ดรั้บช าระหน้ีก่อน 
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6. ค ารับรองของผู้ออกหุ้นกู้ 

ผูอ้อกหุน้กูรั้บรองต่อผูถื้อหุน้กูทุ้กรายดงัต่อไปน้ี 

6.1 ผูอ้อกหุน้กูเ้ป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายของประเทศไทย โดยเป็น
บริษทัท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดรั้บอนุญาตให้ด าเนินกิจการตามวตัถุประสงค์
โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

6.2 การด าเนินการหรือการกระท าใดๆ ของผูอ้อกหุ้นกู้ในการออกและเสนอขายหุ้นกูเ้ป็นการกระท าท่ีชอบด้วย
กฎหมายและเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของผูอ้อกหุ้นกู ้รวมทั้งกฎ ระเบียบของส านกังาน ก.ล.ต. ทุก
ประการ และไม่เป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือหลีกเล่ียง พนัธะ ขอ้ผูกพนั ขอ้รับรอง หรือขอ้สัญญาใดๆ ท่ีผูอ้อกหุ้น
กูใ้หไ้วห้รือมีอยูก่บับุคคลอ่ืนๆ 

6.3 การออกหุ้นกูใ้นคร้ังน้ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของผูอ้อกหุ้นกูต้ามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยอนุมติัมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายมีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ ของหุ้นกู ้รวมทั้ง
พิจารณาและด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยให้อยู่ภายใตข้อ้ก าหนด ประกาศ ขอ้บงัคบั 
หลกัเกณฑ ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

6.4 ผูอ้อกหุ้นกูไ้ดรั้บอนุญาต ความยินยอม ใบอนุญาต หรือไดก้ระท าการอ่ืนใดตามท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สิทธิและหนา้ท่ี
ของผูอ้อกหุน้กู ้และผูถื้อหุน้กูมี้ความสมบูรณ์ถูกตอ้งตามกฎหมาย และมีผลบงัคบัใชไ้ดต้ามเง่ือนไขและขอ้ตกลง
ท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

6.5 ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ไดเ้กิดข้ึนและก าลงัด าเนินอยู่ และไม่มีเหตุการณ์หรือการละเวน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหรือถือว่า
เก่ียวขอ้งกบัการผิดนดัใดๆ ของผูอ้อกหุ้นกูไ้ดเ้กิดข้ึน ซ่ึงเม่ือมีการให้ค  าบอกกล่าว และ/หรือ เม่ือเวลาไดล่้วงพน้
ไป และ/หรือ เม่ือมีการบรรลุเง่ือนไขอ่ืนใด จะท าให้เจา้หน้ีรายหน่ึงรายใดหรือหลายรายของผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิ
ประกาศให้หน้ีของตนถึงก าหนดช าระและพึงช าระก่อนถึงก าหนดเวลาช าระหน้ี หรือคู่สัญญาใดๆ มีสิทธิยกเลิก
หรือบอกเลิกสัญญาใดๆ ซ่ึงผูอ้อกหุ้นกูเ้ป็นคู่สัญญาโดยสัญญาดงักล่าวมีความส าคญัต่อการประกอบธุรกิจหรือ
สถานะทางการเงินของผูอ้อกหุน้กู ้

7. หน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้ 

ตลอดระยะเวลาท่ียงัคงมีหน้ีคงคา้งภายใตหุ้น้กู ้ผูอ้อกหุน้กูจ้ะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

7.1.1    การประกอบธุรกิจและการเอาประกนัภยัของผูอ้อกหุน้กูแ้ละบริษทัยอ่ย 

ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งใชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุดและจะด าเนินการให้บริษทัยอ่ยใชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุด ในการ
ประกอบธุรกิจของตนใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลกัการจดัการและบริหารองคก์รท่ีดี 

ผูอ้อกหุ้นกู้จะตอ้งด าเนินการบริหารและบ ารุงรักษา และด าเนินการให้บริษทัย่อยแต่ละบริษทั บริหารและ
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บ ารุงรักษาทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของตน ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและวธีิการปฏิบติัในการบ ารุงรักษา
ท่ีดีและเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปของการประกอบธุรกิจนั้นๆ และตามกฎหมายหลกัท่ีใชบ้งัคบัและเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูอ้อกหุ้นกู้จะตอ้งจัดให้มีและด ารงรักษาไวแ้ละด าเนินการให้บริษัทย่อยจัดให้มีและด ารงรักษาไว ้ซ่ึงการ
ประกนัภยัในส่วนของตนตามวงเงินประกนัภยัและต่อความเส่ียงภยัทั้งหลายซ่ึงผูป้ระกอบการในลกัษณะเดียวกนั
กบัผูอ้อกหุน้กูห้รือบริษทัยอ่ยดงักล่าวจะเอาประกนัภยัไวต้ามปกติ 

7.1.2   บญัชีและงบการเงินของผูอ้อกหุน้กูแ้ละบริษทัยอ่ย 

ผูอ้อกหุ้นกู้จะจัดท าและเก็บรักษาและจะดูแลให้บริษทัย่อยจัดท าและเก็บรักษาซ่ึงบัญชีและงบการเงินอย่าง
เหมาะสมและถูกตอ้งตามหลกัการทางบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปในประเทศไทย 

7.1.3    การจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู ้

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัเตรียมและจดัใหมี้เอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ีตามเวลาท่ีก าหนดไว ้ณ ส านกังานของผูอ้อกหุ้นกู ้
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นกูส้ามารถตรวจสอบและคดัส าเนาไดโ้ดยสะดวกระหว่างวนัและเวลาท าการของผูอ้อกหุ้นกู ้แต่
ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เป็นการขดัขวางต่อการด าเนินงานของผูอ้อกหุน้กู ้ตลอดอายหุุน้กู ้

(ก) ส าเนาของขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัน้ีและสญัญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู ้โดยส่งภายในวนัเดียวกนักบัวนัลง
นามในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู ้ทั้ งน้ี ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งส่งมอบคู่ฉบบัของขอ้ก าหนดสิทธิน้ีให้
นายทะเบียนหุน้กูเ้ก็บรักษาไวแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กูมี้เหตุจ าเป็นและสมควร ผูถื้อหุ้นกูมี้
สิทธิขอคู่ฉบบัของขอ้ก าหนดสิทธิดงักล่าวจากนายทะเบียนหุน้กูไ้ด ้

(ข)   ส าเนางบการเงิน รายงาน และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ดงัน้ี 

(1) ส าเนางบการเงินรายไตรมาสท่ีผูส้อบบญัชีไดส้อบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีก าหนดโดย
สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยจดัให้มีภายในวนัเดียวกนักบั
วนัท่ีผูอ้อกหุ้นกูส่้งให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. แต่ทั้งน้ี ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะตอ้งไม่เกิน 45 (ส่ีสิบ
หา้) วนั นบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส 

(2) ส าเนางบการเงินประจ างวดการบญัชีท่ีมีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็น
แลว้ โดยจดัใหมี้ภายในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีผูอ้อกหุน้กูส่้งให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. แต่ทั้งน้ี ไม่วา่
ในกรณีใด ๆ จะตอ้งไม่เกิน 2 (สอง) เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 

(3) รายงานประจ าปีท่ีเสนอต่อผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กู ้โดยจดัใหมี้ภายในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีผูอ้อก
หุน้กูส่้งใหแ้ก่ส านกังาน ก.ล.ต. แต่ทั้งน้ี ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะตอ้งไม่เกิน 4 (ส่ี) เดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 
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(4) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี โดยจะจดัให้มีภายในวนัเดียวกนักบัท่ีผูอ้อกหุ้นกูส่้งให้แก่
ส านกังาน ก.ล.ต. แต่ทั้งน้ี ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะตอ้งไม่เกิน 3 (สาม) เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

(5) รายงานการทบทวนผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู ้(Credit Update) ท่ีจดัท าโดย
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ โดยจดัใหมี้ภายในวนัท่ีผู ้
ออกหุน้กูไ้ดใ้บรายงานดงักล่าวจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

(ค) ส าเนาเอกสารท่ีเป็นหลกัฐานแสดงวา่ไดมี้การช าระเงินค่าดอกเบ้ียตามหุน้กูท้ั้งหมดโดยครบถว้นแลว้ โดย
จะจดัใหมี้ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระดอกเบ้ียนั้น ๆ 

(ง) หนงัสือแจง้การยกเลิกหุน้กูใ้นกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูซ้ื้อหุน้กูคื้นจากตลาดรอง (ถา้มี) 

(จ) หนงัสือแจง้การเปล่ียนแปลงนายทะเบียนหุน้กู ้ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงนายทะเบียนหุน้กู ้

(ฉ) เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีผูถื้อหุน้กูจ้ะร้องขอตามสมควร 

7.1.4 หนา้ท่ีในการจดัท าและส่งรายงานใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู ้ 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัท าและส่งรายงานใหผู้ถื้อหุน้กูทุ้กรายผา่นทางนายทะเบียนหุน้กู ้ตามช่ือและท่ีอยูข่องผูถื้อหุ้นกูท่ี้
ปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้เพ่ือรายงานให้ทราบถึงเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อ
หุน้กู ้ภายในระยะเวลา 14 (สิบส่ี) วนั นบัแต่วนัท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ดท้ราบถึงเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

(ก) จ านวนหรือสดัส่วนการกูย้มืเงิน การค ้าประกนั หรือการก่อภาระหน้ีอ่ืนของผูอ้อกหุ้นกูท่ี้อาจท าให้ผูอ้อก
หุน้กูมี้ภาระหน้ีเกินสดัส่วนหรือผิดเง่ือนไขท่ีไดผ้กูพนัไวต้ามขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัน้ี 

(ข) ผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง เช่น มีการขาดทุนหรือมีการลดทุน
อยา่งมีนยัส าคญั หรือกรณีเกิดความเสียหายข้ึนกบัทรัพยสิ์นท่ีเป็นสาระส าคญัในการประกอบธุรกิจของ
ตน เป็นตน้ 

(ค)  รายงานเหตุการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหผู้อ้อกหุน้กูไ้ม่สามารถช าระหน้ีใหผู้ถื้อหุน้กูไ้ด ้

(ง) ผูอ้อกหุ้นกูผ้ิดนดัช าระหน้ีต่อเจา้หน้ีเงินกู ้และ/หรือ เจา้หน้ีตามตราสารหน้ีท่ีมีมูลค่าหน้ี (ไม่วา่รายเดียว
หรือหลายรายรวมกนั) เป็นจ านวนเงินรวมกนัเกินกวา่ 400,000,000 (ส่ีร้อยลา้น) บาท หรือจ านวนเงินใน
สกุลเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่ากบัเงินจ านวนดงักล่าว  หรือกรณีบริษทัยอ่ยผิดนดัช าระหน้ีต่อเจา้หน้ีเงินกู ้และ/
หรือ เจา้หน้ีตามตราสารหน้ีท่ีมีมูลค่าหน้ี (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) เป็นจ านวนเงินรวมกนั
เกินกวา่ 400,000,000 (ส่ีร้อยลา้น) บาท หรือจ านวนเงินในสกลุเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่ากบัเงินจ านวนดงักล่าว 
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(จ) ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการให้ช าระเงินคร้ังเดียวหรือ
หลายคร้ังรวมกนัเกินกวา่ 400,000,000 (ส่ีร้อยลา้น) บาท หรือจ านวนเงินในสกลุเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่ากบัเงิน
จ านวนดงักล่าว หรือกรณีบริษทัยอ่ยตอ้งค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการให้
ช าระเงินคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังรวมกนัเกินกวา่ 400,000,000 (ส่ีร้อยลา้น) บาท หรือจ านวนเงินในสกุล
เงินอ่ืนท่ีเทียบเท่ากบัเงินจ านวนดงักล่าว เวน้แต่ผูอ้อกหุ้นกูห้รือบริษทัย่อย มีความสามารถช าระหน้ี
ดงักล่าวไดค้รบถว้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าช้ีขาดอนัเป็นท่ีสุด
ของอนุญาโตตุลาการนั้น และการช าระหน้ีนั้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถ
ในการช าระหน้ีตามหุน้กูข้องผูอ้อกหุน้กู ้

(ฉ) ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขท่ีมีอยูใ่นใบหุน้กูห้รือในส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนด
สิทธิฉบบัน้ี 

(ช) ผูอ้อกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยหยุดประกอบกิจการทั้ งหมดหรือบางส่วน อันมีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อการประกอบธุรกิจของตน 

(ซ) ผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคห์รือลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

(ฌ) ผูอ้อกหุ้นกูก้ระท าหรือถูกกระท าอนัมีลกัษณะเป็นการครอบง าหรือถูกครอบง ากิจการตามมาตรา 247 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

(ญ) ส าเนาทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้(เฉพาะในส่วนของผูถื้อหุ้นกูร้ายดงักล่าว) เม่ือผูถื้อหุ้นกูร้้องขอ ทั้งน้ี ให้ผูอ้อก
หุน้กูจ้ดัส่งหรือด าเนินการใหน้ายทะเบียนหุน้กูจ้ดัส่ง 

 (ฎ) กรณีใดๆ ท่ีมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกูห้รือต่อการตดัสินใจในการลงทุน หรือ
ความสามารถของผูอ้อกหุน้กูใ้นการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิ 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กูเ้ห็นวา่เอกสารหรือรายงานใดๆ ท่ีผูอ้อกหุน้กูจ้ดัส่งใหมี้ขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือมีขอ้ความ
คลุมเครือ หรือไม่ชดัเจน หรือมีขอ้มูลอ่ืนใดท่ีผูถื้อหุน้กูเ้ห็นวา่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งส่งเพ่ิมเติมหรือมีกรณีอ่ืนใดท่ีจะ
มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกูห้รือต่อการตดัสินใจในการลงทุน ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งแจง้ขอ้ช้ีแจง
หรือส่งขอ้มูลใดๆ เพ่ิมเติมใหผู้ถื้อหุน้กูท้ราบ 

7.1.5 หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกในการเขา้ตรวจเอกสาร 

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นกูใ้นการเขา้ตรวจดูทะเบียนผูถื้อหุ้นกู้หรือเอกสารหลกัฐานท่ี
เก่ียวกบัการออกหุ้นกูต้ามท่ีผูถื้อหุ้นกูร้้องขอตามสมควรในระหวา่งเวลาท าการของผูอ้อกหุ้นกูห้รือนายทะเบียน
หุน้กู ้(ตามแต่กรณี) ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหแ้ก่ผูอ้อกหุน้กูท้ราบ เป็นเวลาล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 7 (เจ็ด) วนั ก่อนหนา้วนัท่ีผูถื้อหุน้กูป้ระสงคจ์ะเขา้ตรวจดูเอกสารดงักล่าว 
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7.1.6 การช าระภาษี 

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช าระและจะด าเนินการให้บริษทัย่อยแต่ละบริษทัของตนช าระภาษีต่าง ๆ ทั้ งส้ินท่ีเรียกเก็บจาก
สินทรัพย ์รายรับ รายได ้หรือก าไรของตน ก่อนท่ีภาษีนั้น ๆ จะล่วงเลยก าหนดท่ีจะตอ้งช าระ ตลอดจนจะท าการ
ช าระหรือด าเนินการใหมี้การช าระเงินตามขอ้เรียกร้องอนัชอบดว้ยกฎหมายต่างๆ ทั้งส้ิน ไม่วา่ประเภทใดก็ตาม ท่ี
เป็นขอ้เรียกร้องท่ีหากว่าการไม่ช าระแลว้อาจก่อให้เกิดภาระติดพนัหรือสิทธิยึดหน่วงเหนือสินทรัพย ์รายรับ 
รายได ้หรือก าไรในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัได ้หรือก่อให้เกิดบุริมสิทธิเหนือหน้ีอ่ืนๆ เวน้แต่ในกรณีท่ี (1) ภาษี
หรือเงินดงักล่าวก าลงัอยูใ่นระหวา่งการโตแ้ยง้โดยสุจริตและโดยวิธีการท่ีถูกตอ้ง และ (2) ไดมี้การกนัเงินส ารอง
หรือเงินเผื่อเหลือตามท่ีอาจจ าเป็นตอ้งกันไวแ้ลว้ส าหรับเร่ืองดังกล่าว ตามหลกัการบัญชีท่ีเป็นท่ียอมรับกัน
โดยทัว่ไป 

7.1.7 การเปล่ียนตวันายทะเบียนหุน้กู ้

หากมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนตวันายทะเบียนหุ้นกู ้ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจดัหาบุคคลเพ่ือรับการแต่งตั้งให้เป็นนาย
ทะเบียนหุน้กูร้ายใหม่ โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถกระท าได ้แต่ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัท่ีผู ้
ออกหุน้กูท้ราบ หรือควรจะทราบวา่จะตอ้งมีการเปล่ียนตวับุคคลดงักล่าว 

7.1.8 การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกูจ้ากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีส านกังาน 
ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบตลอดอายหุุน้กู ้

อน่ึง ตลอดอายหุุ้นกู ้ ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจดัการให้มีสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบท าการทบทวนผลการจดัอนัดบัเครดิตส าหรับหุ้นกูด้งักล่าว เม่ือมีเหตุการณ์อยา่งหน่ึงอยา่งใดเกิดข้ึนอนั
อาจมีผลกระทบต่อการจัดอันดับเครดิต หรือทบทวนผลการจัดอันดับเครดิตตามท่ีสถาบันจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือดงักล่าวเห็นสมควร โดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูอ้อกหุ้นกูแ้ต่อยา่งใด ซ่ึงผลการทบทวนการจดั
อนัดบัเครดิตอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดอายขุองหุน้กู ้

7.1.9 การจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ/หรือในตลาดตราสารหน้ี 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะน าหุน้กูท่ี้เสนอขายในคร้ังน้ีไปขอข้ึนทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market 
Association) และ/หรือในตลาดรองของหุ้นกู้อ่ืนใดท่ีเหมาะสม ภายในวนัออกหุ้นกู้ และจะคงให้หุ้นกู้เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ/หรือในตลาดรองของหุ้นกูอ่ื้นๆ ท่ีเหมาะสม ตลอด
อายหุุน้กู ้ 

7.1.10 การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดสิทธิ 

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะปฎิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัและค าสัง่ต่างๆ ท่ีออกตามกฎหมายโดยเคร่งครัดและจะปฎิบติัตามขอ้ผูกพนัและเง่ือนไขต่างๆ 
ของขอ้ก าหนดสิทธิฉบบัน้ีโดยเคร่งครัดตลอดอายขุองหุน้กูจ้นกวา่หน้ีหุน้กูไ้ดร้ะงบัลงทั้งจ านวน หรือกรณีท่ีหุน้กู้
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ไดร้ะงบัลงทั้งจ านวนก่อนครบก าหนดอายขุองหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี) 

7.1.11 การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน  

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งด ารงสัดส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity 
Ratio) ของผูอ้อกหุ้นกูใ้นอตัราส่วนไม่เกิน 2:1 (สองต่อหน่ึง) ณ วนัส้ินงวดบญัชีของแต่ละปี โดยท าการค านวณ
จากงบการเงินรวม 

ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของการค านวณอตัราส่วนดงักล่าวขา้งตน้ใหค้  าจ ากดัความตามท่ีระบุไวมี้ความหมายดงัต่อไปน้ี  

"หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย" หมายถึง หน้ีสินรวมของผูอ้อกหุ้นกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ียตามท่ีปรากฎในงบการเงินรวม 
ทั้งน้ี ใหร้วมถึง ส่วนของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีผูอ้อกหุ้นกูเ้ขา้ค  ้าประกนั อาวลั หรือ ก่อภาระผูกพนัอ่ืนใน
ลกัษณะเดียวกนัใหแ้ก่บุคคลใดๆ หรือนิติบุคคลอ่ืน (การค ้าประกนัไม่รวมถึงกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเขา้ผูกพนัตนเป็นผู ้
ค  ้าประกนัผูอ้อกหุน้กู)้ แต่ไม่รวมถึงรายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี โดยหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดจากสญัญาเช่า
จะใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัออกหุน้กู ้

"ส่วนของผูถื้อหุน้" หมายถึง ส่วนของผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กูต้ามท่ีปรากฎในงบการเงินรวม 

"งบการเงินรวม" หมายถึง งบการเงินรวมประจ าปี (Consolidated Annual Financial Statements) ของผูอ้อกหุ้นกูท่ี้
ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีและผูอ้อกหุน้กูไ้ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

7.1.12 การด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งด ารงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

7.1.13     ล าดบัการช าระหน้ี 

 ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งด าเนินการเพ่ือให้ภาระขอ้ผูกพนัต่าง ๆของผูอ้อกหุ้นกูท่ี้มีอยูต่ามหุ้นกูน้ี้มีล าดบัการช าระหน้ี
อยา่งนอ้ยท่ีสุดเท่าเทียมกบับรรดาภาระขอ้ผูกพนัอ่ืน ๆ (ท่ีไม่ดอ้ยสิทธิหรือไม่มีบุริมสิทธิเหนือกวา่) ทั้งส้ินของผู ้
ออกหุน้กูต้ลอดอายขุองหุน้กู ้

7.1.14 การรับรองวา่ไม่มีเหตุผิดนดั 

เม่ือผูถื้อหุ้นกูร้้องขอไม่วา่เม่ือใด ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งส่งมอบเอกสารซ่ึงลงนามโดยกรรมการผูมี้อ านาจของผูอ้อก
หุ้นกู้ (หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูมี้อ  านาจ) ให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้ว่า จากขอ้มูลท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ด้
รับทราบในขณะนั้น ผูอ้อกหุน้กูรั้บรองวา่ไม่มีเหตุผิดนดั หรือเหตุการณ์ท่ีอาจกลายเป็นเหตุผดินดัเกิดข้ึน และไม่มี
คดีความหรือการอนุญาโตตุลาการท่ีผูอ้อกหุ้นกูเ้ป็นจ าเลยหรือผูถู้กกล่าวหา (ยกเวน้กรณีท่ีไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นกู้
ทราบแลว้ (ถา้มี)) 
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7.2 ขอ้ละเวน้ของผูอ้อกหุน้กู ้

ตลอดระยะเวลาท่ียงัคงมีหน้ีคงคา้งภายใตหุ้น้กู ้ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งไม่กระท าการดงัต่อไปน้ี  

7.2.1 การควบรวมกิจการ 

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่ (และจะจดัการมิให้บริษทัยอ่ย) ด าเนินการใดๆ เพ่ือหรือเก่ียวขอ้งกบัการรวมหรือควบกิจการ
ของบริษทัของตนหรือกิจการของตนกบัผูอ่ื้น หรือกระท าการหรือยินยอมให้มีการกระท าใด ๆ ท่ีมีลกัษณะหรือมี
ผลเช่นเดียวกบัการรวมหรือควบกิจการ  

7.2.2 การเลิก การยติุการด าเนินการ และการเปล่ียนแปลงลกัษณะของกิจการ 

ผูอ้อกหุ้นกู้จะไม่  (และจะจัดการมิให้บริษทัย่อย) ด าเนินการใดๆ เพ่ือหรือเก่ียวขอ้งกับการเลิกหรือยุติการ
ประกอบกิจการ หรือเปล่ียนแปลงลกัษณะของกิจการในสาระส าคญัท่ีก าลงัด าเนินอยูใ่นปัจจุบนั (ไม่วา่ทั้งหมด
หรือเพียงบางส่วนท่ีส าคญั) ยกเวน้ในกรณีท่ี การเลิกหรือยติุการประกอบกิจการดงักล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถในการช าระหน้ีตามหุน้กูข้องผูอ้อกหุน้กู ้

7.2.3 การไม่จ่ายเงินปันผล 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ม่สามารถช าระเงินตน้ และ/หรือ ดอกเบ้ียหุ้นกู ้หรือ
ผิดนดัช าระหน้ีใดๆ ตามหุน้กูน้ี้ และการผิดนดัหรือผิดเง่ือนไขดงักล่าวยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข ทั้งน้ี เวน้แต่จะไดรั้บ
อนุญาตจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูก่้อน 

7.2.4  การลดทุน 

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่ด าเนินการใดๆ เพ่ือให้มีการลดทุนช าระแลว้ของผูอ้อกหุ้นกู ้เวน้แต่ เป็นกรณี การลดทุนเพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นการลดผลขาดทุนสะสมทางบญัชีของผูอ้อกหุ้นกู ้(ถา้มี) และการลดทุนดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าให ้
ผูอ้อกหุน้กูมี้เงินสดหรือทรัพยสิ์นลดลง  

8. ดอกเบีย้ 

8.1 อตัราดอกเบ้ีย 

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช าระดอกเบ้ียส าหรับหุ้นกูใ้นอตัราคงท่ีร้อยละ 2.45 (สองจุดส่ีห้า) ต่อปี โดยช าระทุก ๆ 6 (หก) 
เดือน ในวนัก าหนดช าระดอกเบ้ียหุน้กู ้ 

8.2 ในการค านวณดอกเบ้ียส าหรับหุ้นกูใ้ห้ใชเ้กณฑ ์1 (หน่ึง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วนั (การหักภาษี ณ ท่ีจ่าย
จะเป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนด) และจะค านวณดอกเบ้ียโดยคิดจากจ านวนเงินตน้คงคา้งในหุ้นกูแ้ต่ละหน่วย 
จ านวนดอกเบ้ียของหุ้นกูจ้ะก าหนดทศนิยม 6 ต าแหน่ง โดยปัดทศนิยมต าแหน่งท่ี 6 ข้ึน ถา้ต าแหน่งท่ี 7 มีค่า
มากกวา่หรือเท่ากบั 5 ส่วนในกรณีท่ีดอกเบ้ียท่ีค  านวณไดมี้ทศนิยมไม่รู้จบใหก้ าหนดทศนิยมเพียง 6 ต าแหน่ง และ
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ท าการปัดทศนิยมต าแหน่งท่ี 6 ตามหลกัการขา้งตน้ ทั้งน้ี การค านวณดอกเบ้ียในแต่ละงวดจะเร่ิมค านวณตั้งแต่ 
(โดยรวมถึง) วนัออกหุ้นกูห้รือวนัก าหนดช าระดอกเบ้ียของงวดดอกเบ้ียก่อนหนา้น้ี (แลว้แต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่
นบัรวม) วนัก าหนดช าระดอกเบ้ียของงวดดอกเบ้ียนั้น หรือวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าว (แลว้แต่กรณี)  

8.3 การเล่ือนวนัช าระดอกเบ้ียเพ่ือให้เป็นวนัท าการตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 8.2 นั้น จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการ
ค านวณดอกเบ้ียท่ีก าหนดไวน้ี้ (กล่าวคือไม่มีการน าจ านวนวนัทั้งหมดท่ีเล่ือนออกไปมารวมค านวณดอกเบ้ีย) เวน้
แต่ในกรณีท่ีวนัช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยไม่ตรงกบัวนัท าการ ให้เล่ือนวนัช าระดอกเบ้ียดงักล่าวเป็นวนัท าการ
ถดัไป และจะตอ้งน าจ านวนวนัทั้งหมดท่ีเล่ือนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัช าระดอกเบ้ียท่ีเล่ือนออกไปมารวม
ค านวณดอกเบ้ียดว้ย โดยให้ค  านวณดอกเบ้ียเพ่ิมเป็นรายวนั และให้ใชเ้กณฑ ์1 (หน่ึง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบ
หา้) วนั 

8.4 ในกรณีท่ีผูอ้อกหุน้กูผ้ิดนดัไม่ช าระเงินตน้ตามเง่ือนไขในขอ้ก าหนดสิทธิ ดอกเบ้ียส าหรับเงินตน้คา้งช าระนบัจาก
วนัถึงก าหนดช าระจนถึงวนัท่ีผูอ้อกหุ้นกูท้  าการช าระหน้ีครบถว้นให้คิดในอตัราดอกเบ้ียผิดนดั ทั้งน้ี ไม่ว่าผูถื้อ
หุน้กูจ้ะไดมี้หนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กูต้ามขอ้ 11.2 แลว้หรือไม่ก็ตาม 

9. วธีิการ เวลา และสถานทีส่ าหรับการช าระหนีต้ามหุ้นกู้ 

9.1 การช าระเงินตน้ 

(ก)   กรณีทัว่ไป ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระเงินตน้ตามหุน้กูใ้หแ้ก่ผูถื้อหุน้กูโ้ดยท าการช าระโดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู ้
โดยการโอนเงินเขา้บญัชีของผูถื้อหุน้กูต้ามท่ีไดแ้จง้ไวก้บันายทะเบียนหุ้นกูซ่ึ้งผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งแจง้ความ
ประสงคก์ารขอรับช าระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีพร้อมน าส่งส าเนาสมุดบญัชีหนา้ท่ีมีช่ือของผูถื้อหุ้นกู้
ปรากฏอยูแ่ละส าเนาบตัรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคลท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้งให้แก่นาย
ทะเบียนหุน้กูไ้ม่นอ้ยกวา่ 14 (สิบส่ี) วนัก่อนวนัช าระเงินตน้หรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของ
ผูถื้อหุน้กูแ้ละจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุ้นใน
ต่างประเทศ) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูต้ามท่ีอยูท่ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กู ้ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้
เพ่ือการไถ่ถอนหุน้กู ้โดยผูถื้อหุน้กูไ้ม่จ าเป็นตอ้งน าใบหุน้กูม้าเวนคืนหรือส่งมอบใหแ้ก่นายทะเบียนหุน้กู ้ 

(ข) กรณีของหุน้กูท่ี้ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุน้กูแ้ทน ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระเงินตน้ตามหุน้กูใ้ห้แก่บุคคล
ท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยมี์หนงัสือแจง้มายงัผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกูว้า่เป็นผูท้รงสิทธิใน
หุน้กูจ้  านวนต่างๆท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกูไ้วใ้นช่ือของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยโ์ดยท าการช าระ
ผา่นนายทะเบียนหุน้กู ้โดยการโอนเงินเขา้บญัชีของผูถื้อหุน้กูต้ามท่ีไดแ้จง้ไวก้บันายทะเบียนหุน้กู ้ซ่ึงผูถื้อ
หุน้กูจ้ะตอ้งแจง้ความประสงคก์ารขอรับช าระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีพร้อมน าส่งส าเนาสมุดบญัชีหนา้ท่ี
มีช่ือของผูถื้อหุน้กูป้รากฏอยูแ่ละส าเนาบตัรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคลท่ีรับรองส าเนา
ถูกตอ้งใหแ้ก่นายทะเบียนหุน้กูไ้ม่นอ้ยกวา่ 14 (สิบส่ี) วนัก่อนวนัช าระเงินตน้ หรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
สั่งจ่ายในนามของผูถื้อหุ้นกู ้และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียท์างอากาศ (Air Mail) (ใน
กรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุน้กูใ้นต่างประเทศ) ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นกู ้ตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้ณ วนั
ปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูเ้พ่ือการไถ่ถอนหุ้นกู ้ โดยผูถื้อหุ้นกูไ้ม่จ าเป็นตอ้งน าใบหุ้นกูห้รือใบรับเพ่ือใช้
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แทนใบหุน้กูม้าเวนคืนหรือส่งมอบใหแ้ก่นายทะเบียนหุน้กู ้

9.2 การช าระดอกเบ้ีย หรือเงินจ านวนอ่ืนใด (ถา้มี) 

(ก)   กรณีทัว่ไป ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช าระดอกเบ้ียหรือเงินจ านวนอ่ืนใดภายใตหุ้้นกู ้(ถา้มี) ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูโ้ดยท า
การช าระโดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเขา้บัญชีของผูถื้อหุ้นกู้ตามท่ีได้แจ้งไวก้ับนาย
ทะเบียนหุน้กูซ่ึ้งผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้ความประสงคก์ารขอรับช าระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีพร้อมน าส่ง
ส าเนาสมุดบญัชีหนา้ท่ีมีช่ือของผูถื้อหุ้นกูป้รากฏอยูแ่ละส าเนาบตัรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็น
นิติบุคคลท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้งให้แก่นายทะเบียนหุ้นกูไ้ม่นอ้ยกวา่ 14 (สิบส่ี) วนัก่อนวนัช าระดอกเบ้ีย
หรือเงินจ านวนอ่ืนใด (ถา้มี) หรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถื้อหุ้นกู้และจดัส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุน้กูใ้นต่างประเทศ)ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้กูต้ามท่ีอยูท่ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูเ้พ่ือการช าระดอกเบ้ีย 
ทั้งน้ี ในการช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่จ าเป็นตอ้งน าใบหุ้นกูม้าเวนคืนให้แก่นายทะเบียน         
หุน้กู ้

(ข) กรณีของหุน้กูท่ี้ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุน้กูแ้ทน ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระดอกเบ้ียหรือเงินจ านวนอ่ืน
ใดภายใตหุ้น้กู ้(ถา้มี) ให้แก่บุคคลท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยมี์หนงัสือแจง้มายงันายทะเบียนหุ้นกูว้า่เป็นผู ้
ทรงสิทธิในหุ้นกูจ้  านวนต่าง ๆ ท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกูไ้วใ้นช่ือของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์
โดยท าการช าระโดยผา่นนายทะเบียนหุน้กู ้โดยการโอนเงินเขา้บญัชีของผูถื้อหุน้กูต้ามท่ีไดแ้จง้ไวก้บันาย
ทะเบียนหุน้กู ้ซ่ึงผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้ความประสงคก์ารขอรับช าระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีพร้อมน าส่ง
ส าเนาสมุดบญัชีหนา้ท่ีมีช่ือของผูถื้อหุ้นกูป้รากฏอยูแ่ละส าเนาบตัรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็น
นิติบุคคลท่ีรับรองส าเนาถูกตอ้งให้แก่นายทะเบียนหุ้นกูไ้ม่นอ้ยกวา่ 14 (สิบส่ี) วนัก่อนวนัช าระเงินตน้
หรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูถื้อหุน้กูแ้ละจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
กูต้ามท่ีอยูท่ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้พ่ือการช าระดอกเบ้ีย ทั้งน้ี ในการช าระดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย 
ผูถื้อหุน้กูไ้ม่จ าเป็นตอ้งน าใบหุน้กูห้รือใบรับเพ่ือใชแ้ทนใบหุน้กูม้าเวนคืนหรือส่งมอบใหแ้ก่นายทะเบียน
หุน้กู ้

9.3 หากวนัครบก าหนดช าระเงินตามหุน้กู ้(ไม่วา่จะเป็นเงินตน้หรือดอกเบ้ียหรือเงินจ านวนอ่ืนใด) ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่
ตรงกบัวนัท าการ ให้เล่ือนวนัช าระเงินไปเป็นวนัท าการถดัไป โดยผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่จ าตอ้งจ่ายเงินเพ่ิมใดๆ ส าหรับ
การเล่ือนวนัช าระเงินตามขอ้ 9.3 น้ี เวน้แต่ในกรณีดอกเบ้ียงวดสุดทา้ย ซ่ึงจะตอ้งน าจ านวนวนัทั้งหมดท่ีเล่ือน
ออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัช าระดอกเบ้ียท่ีเล่ือนออกไปมารวมค านวณดอกเบ้ียดว้ย 

10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคนืหุ้นกู้ 

10.1 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะท าการไถ่ถอนหุน้กูใ้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูโ้ดยการช าระเงินตน้ตามมูลค่าหุ้นกูแ้ละดอกเบ้ีย
งวดสุดทา้ย 
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10.2 ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิซ้ือคืนหุ้นกูจ้ากตลาดรองหรือแหล่งอ่ืน ๆ ไดไ้ม่วา่ในเวลาใด ๆ แต่หากผูอ้อกหุ้นกู ้ท าค าเสนอ
ซ้ือคืนหุน้กูเ้ป็นการทัว่ไป ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งท าค าเสนอซ้ือคืนหุ้นกูต้่อผูถื้อหุ้นกูทุ้กราย และจะตอ้งท าการซ้ือคืน
หุน้กูจ้ากผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งประสงคจ์ะขายคืนหุน้กูทุ้กรายอยา่งเท่าเทียมกนัตามสดัส่วนท่ีเสนอขาย 

10.3 เม่ือผูอ้อกหุน้กูท้  าการซ้ือคืนหุน้กูแ้ลว้จะมีผลท าให้หน้ีตามหุ้นกูด้งักล่าวระงบัลงเน่ืองจากหน้ีเกล่ือนกลืนกนัตาม
กฎหมาย และผูอ้อกหุน้กูจ้ะน าหุน้กูด้งักล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได ้ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้ให้นายทะเบียน
หุ้นกูท้ราบเพ่ือยกเลิกหุ้นกูท่ี้ซ้ือมาดงักล่าว รวมทั้งแจง้เร่ืองการซ้ือคืนหุ้นกูใ้ห้ตลาดรองท่ีมีการซ้ือขายหุ้นกูแ้ละ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพยท์ราบโดยไม่ชักช้า ทั้ งน้ี จะต้องเป็นไปตาม
ประกาศและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

10.4 ผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้เวน้แต่เป็นการซ้ือหุ้นคืนตามขอ้ 10.2 หรือ
ไดรั้บโอนหุน้กูม้าจากผูถื้อหุน้กูห้รือผูท้รงสิทธิในหุน้กู ้

11. การผดินัดและผลของการผดินัด 

11.1 กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ีถือเป็นการผิดนดัตามขอ้ก าหนดสิทธิ 

(ก) ผูอ้อกหุน้กูผ้ิดนดัไม่ช าระเงินตน้ และ/หรือ ดอกเบ้ีย เม่ือถึงก าหนดช าระไม่วา่งวดใดงวดหน่ึง  

(ข) ผูอ้อกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เง่ือนไข หรือภาระหน้าท่ี ไม่ว่าข้อใดข้อหน่ึงตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิ (เวน้แต่กรณีการไม่ช าระเงินตน้ และ/หรือ ดอกเบ้ีย) โดยหากเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเหตุท่ี
สามารถแกไ้ขได ้แต่ไม่ไดรั้บการแกไ้ขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั ภายหลงัจากวนัท่ีไดมี้การส่ง
หนังสือแจง้ให้ผูอ้อกหุ้นกูแ้กไ้ขการกระท าผิดขอ้ตกลงดงักล่าวแลว้ โดยผูถื้อหุ้นกู ้(ไม่ว่ารายเดียวหรือ
หลายรายรวมกนั) ซ่ึงถือหุ้นกูร้วมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกูท่ี้ยงัมิไดท้ าการไถ่ถอน
ทั้งหมด อยา่งไรก็ดี หากเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเหตุท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้ก็ให้ถือวา่เป็นเหตุผิดนดัเกิดข้ึน
โดยทนัที โดยมิตอ้งมีระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั เพ่ือการแกไ้ขดงักล่าวขา้งตน้ 

(ค) ผูอ้อกหุ้นกู้ผิดนัดช าระหน้ีใดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) มีจ านวนรวมกันเกินกว่า 
400,000,000 (ส่ีร้อยลา้น) บาท หรือจ านวนเงินในสกลุเงินอ่ืน ซ่ึงมีมูลค่าเทียบเท่าจ านวนเงินดงักล่าว) และ/
หรือ บริษทัย่อยผิดนัดช าระหน้ีใดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) มีจ านวนรวมกนัเกินกว่า 
400,000,000 (ส่ีร้อยลา้น) บาท (หรือจ านวนเงินในสกุลเงินอ่ืน ซ่ึงมีมูลค่าเทียบเท่าจ านวนเงินดงักล่าว) 
หรือในกรณีมีเหตุท าให้เจา้หน้ีของผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยมีสิทธิเรียกให้ช าระคืนหน้ีดงักล่าว
ก่อนครบก าหนด โดยการเร่งรัดการช าระหน้ีก่อนครบก าหนดนั้นเป็นผลจากการเกิดเหตุผิดนดั โดยท่ีผู ้
ออกหุ้นกู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ย ไม่ท าการช าระหน้ีดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วนั นบั
จากวนัท่ีถึงก าหนดช าระหน้ีนั้นๆ   

(ง) ผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยตกเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั ถูกพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกเจา้พนกังานยดึ บงัคบั
หรืออายดัทรัพย ์หรือมีการฟ้องร้องเหนือทรัพยสิ์น (ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั) หรือผูอ้อกหุ้นกู ้
และ/หรือ บริษทัย่อยกระท าการใดๆ อนัอาจเป็นเหตุให้ตนตอ้งตกอยู่ภายใตข้อ้สันนิษฐานวา่ตนเป็นผูมี้
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หน้ีสินลน้พน้ตวั ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 8 ของพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 (รวมทั้งท่ีมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) หรือกรณีมีการยื่นขอ (ไม่วา่โดยบุคคลอ่ืนหรือโดยตนเอง) ให้ผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ 
บริษทัยอ่ยลม้ละลาย โดยศาลท่ีมีอ านาจไดรั้บค าขอนั้นไวพิ้จารณาแลว้ หรือมีการเร่ิมด าเนินการ (ไม่วา่โดย
บุคคลอ่ืนหรือโดยตนเอง) เพ่ือขอฟ้ืนฟกิูจการของผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ย ทั้งน้ี ภายใตก้ฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือ กรณีมีการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีหรือประนอมหน้ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละ/หรือ บริษทัยอ่ย 
หรือ กรณีท่ีผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยท าการหยดุพกัช าระหน้ีเป็นการทัว่ไป  

(จ) หากผูอ้อกหุน้กูต้อ้งค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการให้ช าระเงินคร้ังเดียวหรือ
หลายคร้ังรวมกนัเกินกวา่ 400,000,000 (ส่ีร้อยลา้น) บาท  (หรือเงินสกลุอ่ืนท่ีมีจ านวนเทียบเท่า) โดยผูอ้อก
หุน้กูไ้ม่สามารถท าการช าระเงินใหค้รบถว้นไดต้ามค าสัง่ดงักล่าว หรือผูถื้อหุ้นกู ้(ไม่วา่รายเดียวหรือหลาย
รายรวมกนั) ซ่ึงถือหุ้นกูไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดมีความเห็นอนั
สมควรว่าการช าระเงินดงักล่าวอาจท าให้ผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขใดๆ 
ภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิได ้ 

(ฉ) กรณีการปฏิบติัตามหน้าท่ีไม่ว่าอย่างใดอย่างหน่ึงของผูอ้อกหุ้นกูท่ี้มีอยู่ภายใตหุ้้นกูแ้ละขอ้ก าหนดสิทธิ
กลายเป็นส่ิงท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย ขดัต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลผกูพนัผูอ้อกหุน้กู ้

(ช) เม่ือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง การงดเวน้ หรือยกเลิกใบอนุญาต หนังสือรับรอง หนังสือยินยอม สิทธิ
ประโยชน์ใดๆ ท่ีผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยไดรั้บจากหน่วยงานของรัฐ เจา้หน้าท่ี บุคคล หรือนิติ
บุคคลใด ๆ ซ่ึงผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยจ าเป็นตอ้งมีไวห้รือใชใ้นการประกอบธุรกิจของตน ซ่ึงการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลง การงดเวน้ หรือยกเลิกเช่นวา่นั้น อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ
ความสามารถของผูอ้อกหุ้นกูใ้นการปฎิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิหรือตามสัญญาในการช าระหน้ีตามหุ้นกู้
และผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่สามารถแกไ้ขเหตุการณ์ดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัท่ีเกิด
เหตุการณ์นั้นๆ  

(ซ) เม่ือผูอ้อกหุน้กูห้รือบริษทัยอ่ยถูกด าเนินการโดยทางกฎหมาย หรือค าสัง่ของรัฐ หรือเพราะกรณีอ่ืนใดอนัมี
ผลใหก้ารด าเนินงานหรือธุรกิจของผูอ้อกหุน้กูห้รือบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งเปล่ียนแปลงหรือสะดุดลง หรือ
มีผลใหท้รัพยสิ์น หรือรายไดข้องผูอ้อกหุ้นกูห้รือบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนตอ้งถูกยึด 
อายดั เวนคืน หรือตกเป็นของหน่วยงานราชการใดๆ ของราชอาณาจกัรไทย และกรณีดงักล่าวก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบอยา่งส าคญัต่อผูอ้อกหุน้กู ้และผูอ้อกหุ้นกูมิ้ไดแ้กไ้ขเยียวยาเหตุการณ์ดงักล่าวภายใน 
30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว 

11.2 เม่ือเกิดการผิดนดักรณีใดกรณีหน่ึงตามขอ้ 11.1 หาก 

(ก)  ผูถื้อหุน้กู ้(ไม่วา่รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) ซ่ึงถือหุ้นกูไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกูท่ี้
ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด หรือ  

(ข)  มีมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูเ้ห็นชอบใหด้ าเนินการ หรือ  
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(ค)  เป็นกรณีตามขอ้ 11.1 (ก) (ง) หรือ (ฉ) 

ผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งมีหนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กูใ้หท้ าการช าระเงินตน้พร้อมดว้ยดอกเบ้ียตามหุ้นกูท่ี้ค  านวณจนถึง
ขณะนั้นซ่ึงถือเป็นอนัถึงก าหนดช าระโดยพลนัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูท้นัที โดยใหร้ะบุกรณีท่ีเกิดข้ึนนั้นดว้ย ทั้งน้ี การท่ี 
ผูอ้อกหุน้กูผ้ิดนดัไม่ช าระเงินไม่วา่จ านวนใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูร้ายใด หากไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงโดยชดัแจง้หรือมี
การพิสูจน์ใหเ้ห็นชดัแจง้เป็นประการอ่ืน ใหถื้อไวก่้อนวา่ไดมี้เหตุผิดนดัเช่นเดียวกนันั้นเกิดข้ึนกบัหุน้กูท้ั้งหมด 

11.3 เม่ือผูถื้อหุน้กูไ้ดมี้หนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กูต้ามขอ้ 11.2 แลว้  

(ก) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งช าระหน้ีท่ีคา้งช าระอยูต่ามหุ้นกูท้ั้ งหมดโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถกระท าได ้ซ่ึง
หากไม่ด าเนินการช าระหน้ีแลว้ ผูถื้อหุน้กูค้นใดคนหน่ึงมีสิทธิด าเนินการตามขอ้ (ข) ขา้งล่างน้ี 

(ข) ผูถื้อหุ้นกูแ้ต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบงัคบัช าระหน้ีตามหุ้นกูท่ี้คา้งช าระแก่ตนเองจากผูอ้อกหุ้นกูไ้ด้
ดว้ยตนเองก็ต่อเม่ือหลงัจาก 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัท่ีผูถื้อหุ้นกูไ้ดมี้หนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุ้นกู้
ตามขอ้ 11.2 แลว้ ยงัไม่มีการช าระหน้ีท่ีคา้งช าระทั้งจ านวนแก่ตน  

12. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

12.1 ผูอ้อกหุน้กูห้รือผูถื้อหุน้กูท่ี้ถือหุ้นกูห้รือถือหุ้นกูร้วมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกูย้งัมิไดไ้ถ่ถอน
ทั้งหมด มีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูไ้ดไ้ม่วา่ในเวลาใดๆ ซ่ึงผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูโ้ดยเร็ว ซ่ึง
จะตอ้งไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัท่ีผูอ้อกหุน้กูร้้องขอหรือวนัท่ีผูถื้อหุน้กูท่ี้ถือหุน้กูห้รือถือหุ้นกูร้วมกนัไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 (ยีสิ่บหา้) ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดมีค าขอเป็นหนงัสือใหผู้อ้อกหุน้กูเ้รียกประชุมผูถื้อ
หุน้กู ้หรือนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหน่ึงตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 11.1 และในขณะนั้นผูถื้อหุ้นกูย้งัมิไดส่้ง
หนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กูใ้หท้ าการช าระหน้ีหุน้กูค้า้งช าระตามขอ้ 11.2 วรรคสอง 

(ข) หากมีการเสนอขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 13.2 

(ค) หากมีเหตุการณ์ส าคญัซ่ึงผูถื้อหุ้นกูท่ี้ถือหุ้นกูห้รือถือหุ้นกูร้วมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของ
หุ้นกูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด เห็นวา่อาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุ้นกู ้หรือความสามารถของผู ้
ออกหุน้กูใ้นการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดสิทธิ 

ในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูมิ้ไดเ้รียกประชุมผูถื้อหุ้นกูต้ามค าขอของผูถื้อหุ้นกูภ้ายในระยะเวลาตามท่ีก าหนดในวรรค
ก่อน ((ก) (ข) หรือ (ค)) ผูถื้อหุ้นกูท่ี้ถือหุ้นกูห้รือถือหุ้นกูร้วมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกูท่ี้ยงั
มิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดมีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อหุน้กูเ้องได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีผูอ้อกหุน้กูอ้าจเขา้ร่วมประชุมก็ได ้

12.2 มติโดยชอบของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูท่ี้เรียกประชุมและด าเนินการประชุมโดยชอบมีผลใชบ้งัคบัและผูกพนัผูถื้อ 
หุ้นกูทุ้กรายไม่วา่จะไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลกัเกณฑ์ในการประชุมผูถื้อหุ้นกูน้ั้นจะเป็นไปตาม
เอกสารหมายเลข 1 แนบทา้ยขอ้ก าหนดสิทธิ  
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12.3 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นกูท้ั้งท่ีเรียกประชุมโดยผู ้
ออกหุน้กู ้และท่ีเรียกประชุมโดยผูถื้อหุน้กู ้

12.4 ผูถื้อหุน้กูอ้าจใชว้ธีิการลงมติเป็นลายลกัษณ์อกัษรแทนการประชุมผูถื้อหุน้กูไ้ด ้โดยมติในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้ง
ปรากฏว่าผูถื้อหุ้นกู้มีมติและลงลายมือช่ือในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ผูอ้อกหุ้นกู้เป็นผูเ้ก็บรักษาไวภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยผูอ้อกหุ้นกู ้ทั้งน้ี ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งเก็บรักษามติซ่ึงลงลายมือช่ือโดยผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าว 
โดยถือเป็นรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นกู้ ทั้ งน้ี คะแนนเสียงท่ีจะตอ้งไดรั้บเพ่ือการอนุมติัในแต่ละเร่ืองนั้นให้
เป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบทา้ยขอ้ก าหนดสิทธิน้ีเพียงแต่เปล่ียนจากการ
นบัคะแนนเสียงจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนบัคะแนนเสียงจาก
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้กูทุ้กราย 

 ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้กูใ้นทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้พียงหน่ึงราย ใหน้ าวธีิการลงมติเป็นลายลกัษณ์อกัษรแทนการประชุมผู ้
ถือหุน้กูม้าใชแ้ทนการประชุมผูถื้อหุน้กู ้

12.5 การใด ๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการประชุมผู ้ถือหุ้นกู้ท่ีข้อก าหนดสิทธิน้ีไม่ได้ก าหนดไว้ให้น าบทบัญญัติแห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม) ว่าด้วยการประชุมผูถื้อหุ้นในบริษทั
มหาชนจ ากดัมาใชบ้งัคบัเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดสิทธิน้ี 

13. การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสิทธิ 

13.1 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิ ในเร่ืองท่ีจะกระทบต่อสิทธิท่ีมิใช่สาระส าคญัของผูถื้อหุ้นกู ้หรือเร่ืองท่ี
เห็นไดว้า่จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้กูโ้ดยชดัแจง้ หรือในส่วนซ่ึงไม่ท าใหสิ้ทธิของผูถื้อหุน้กูด้อ้ยลง หรือเพ่ือให้
เป็นไปตามบทบญัญติัหรือหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมาย
อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง กฎ ระเบียบ หรือขอ้บังคบั หรือค าสั่งท่ีมีผลบังคบัทั่วไป หรือประกาศ หรือขอ้บังคบัของ 
ส านกังาน ก.ล.ต. เก่ียวขอ้ง รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและ/หรือในตลาด
ตราสารหน้ี (ในกรณีท่ีหุ้นกูจ้ดทะเบียนซ้ือขายอยู่ในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและ/หรือในตลาดตราสารหน้ี) 
และ/หรือ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ในกรณีท่ีหุ้นกู้จดทะเบียนซ้ือขายอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย) หรือเป็นการแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามหลกัเกณฑข์องขอ้ 4.4 วรรค 2 ของขอ้ก าหนดสิทธิ ใหก้ระท าได้
โดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูโ้ดยการแกไ้ขเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้มีผลใชบ้งัคบัเม่ือได้
แจง้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบแลว้ เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดเป็นประการอ่ืน 

13.2 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ้ 13.1 (แต่ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขวนัครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุน้กูอ้นัเป็นการขยายอายหุุ้นกูห้รือการช าระหน้ีตามหุ้นกูด้ว้ยการแปลงสภาพหุ้นกูเ้ป็นหุ้น หุ้นกู้
อ่ืนหรือทรัพยสิ์นอ่ืนของผูอ้อกหุ้นกูห้รือบุคคลใด ๆ และเพ่ือกรณีอ่ืนใดท่ีกฎหมายห้ามมิให้ด าเนินการ) ตอ้ง
ไดรั้บความยินยอมจากผูอ้อกหุ้นกู ้และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้และไดแ้จง้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้ส านักงาน 
ก.ล.ต. ทราบแลว้ เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดเป็นประการอ่ืน 

13.3 การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแยง้กับและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
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หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมตลอดทั้งขอ้ก าหนดแห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2552 
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (และ
ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

 

13.4 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัส่งขอ้ก าหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ละส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วนั 
นบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดสิทธิและจะจดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นกูเ้ม่ือไดรั้บการร้องขอเป็นหนงัสือเวน้
แต่กฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นประการอ่ืน  

14. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ 

หากใบหุน้กูฉ้บบัเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือช ารุดดว้ยประการใด ๆ ผูถื้อหุ้นกูท่ี้ปรากฏช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้
มีสิทธิยื่นค าขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบบัใหม่ โดยจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตาม
สมควรตามท่ีนายทะเบียนหุ้นกูก้  าหนด ในการน้ี นายทะเบียนหุ้นกูจ้ะตอ้งออกใบหุ้นกูฉ้บบัใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้
ภายใน 15 (สิบหา้) วนัท าการนบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนหุน้กูไ้ดรั้บค าขอใหอ้อกใบหุน้กูฉ้บบัใหม่ และเอกสารอ่ืน ๆ 
ตามท่ีนายทะเบียนหุ้นกูก้  าหนด และนายทะเบียนหุ้นกูจ้ะตอ้งลงบนัทึกในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูว้า่มีการยกเลิก
ใบหุน้กูฉ้บบัเก่าดว้ย 

15. ผลบังคบัของข้อก าหนดสิทธิและกฎหมายทีใ่ช้บังคบั 

ขอ้ก าหนดสิทธิน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีออกหุ้นกูไ้ปจนถึงวนัท่ีมีการช าระหน้ีตามหุ้นกูค้รบถว้นเรียบร้อย
แลว้ โดยขอ้ก าหนดสิทธิน้ีจะใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ความใดๆ ในขอ้ก าหนดสิทธิน้ี
ขดัหรือแยง้กบักฎหมาย หรือประกาศใดๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมายกบัหุ้นกู ้ให้ใชข้อ้ความตามกฎหมายหรือ
ประกาศดงักล่าวบงัคบักบัหุน้กูแ้ทนขอ้ความของก าหนดสิทธิเฉพาะในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กนันั้น 

             ผู้ออกหุ้นกู้ 
                 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จ ากดั (มหาชน) 
 

 

โดย             
               (ดร. รณชิต มหทัธนะพฤทธ์ิ)         

         รองประธานอาวโุสฝ่ายการเงินและบริหาร  



   

หน้าที่ 22 

เอกสารหมายเลข 1 
หลกัเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

1. การเรียกประชุม 

ผูอ้อกหุน้กูห้รือผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งประสงคจ์ะเรียกประชุมผูถื้อหุน้กู ้แลว้แต่กรณี จะตอ้งด าเนินการใหน้ายทะเบียน
หุน้กูจ้ดัส่งหนงัสือเรียกประชุมทางไปรษณียล์งทะเบียน ถึงผูอ้อกหุน้กูห้รือผูถื้อหุน้กู ้(ซ่ึงมิไดเ้ป็นผูข้อใหเ้รียกประชุม) 
และผูถื้อหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนั (ไม่นับวนัท่ีส่งหนังสือเรียกประชุมและวนันัดประชุม) ก่อนวนันัดประชุม 
หนังสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งระบุ วนั เวลา สถานท่ีส าหรับการประชุม วาระการประชุมและผูท่ี้ขอให้เรียก
ประชุม ทั้งน้ี นายทะเบียนหุน้กูจ้ะตอ้งจดัส่งหนงัสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้นกูทุ้กรายตามรายช่ือและท่ีอยู่
ซ่ึงปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้ม่ือส้ินเวลาท าการในวนัท าการก่อนวนันดัประชุมไม่เกิน 14 (สิบส่ี) วนั 

2. ผู้มสิีทธิเข้าร่วมประชุม 

ผูมี้สิทธิเขา้ร่วมในการประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ต่ละคร้ังจะประกอบดว้ยบุคคลต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้กู ้และ/หรือ ผูอ้อกหุน้กู ้แลว้แต่กรณี 

(ข) ผูถื้อหุ้นกูอ้าจแต่งตั้งให้ผูถื้อหุ้นกูร้ายอ่ืนหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได ้โดยจดัท าหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบท่ีนายทะเบียนหุ้นกูก้  าหนด ซ่ึงขอรับได ้ณ 
ส านักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นกู้จะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้แก่นาย
ทะเบียนหุน้กูไ้ม่นอ้ยกวา่ 24 (ยีสิ่บส่ี) ชัว่โมงก่อนเวลานดัประชุม 

(ค) ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะพิจารณาซ่ึงไดรั้บ
การร้องขอจากผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ ผูถื้อหุ้นกูใ้ห้เขา้ร่วมประชุมเพ่ือท าการช้ีแจงและแสดงความเห็นต่อท่ี
ประชุม 

(ง) บุคคลใด ๆ ท่ีประธานในท่ีประชุมอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุมในฐานะผูส้งัเกตการณ์ 

3. องค์ประชุม 

3.1 ในการประชุมผูถื้อหุน้กูเ้พ่ือพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่าง ๆ นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6.3 และ 6.4 จะตอ้ง
มีผูถื้อหุน้กูต้ ั้งแต่สองรายข้ึนไปซ่ึงถือหุน้กูเ้ป็นจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกูท่ี้ยงั
ไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเขา้ร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

 ในกรณีท่ีการประชุมผูถื้อหุ้นกู้เป็นการประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมาจากการประชุมคร้ังก่อนซ่ึงไม่สามารถ
ประชุมไดเ้น่ืองจากขาดองคป์ระชุมตามขอ้ 3.1 น้ี องคป์ระชุมส าหรับการประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมาน้ีจะตอ้ง
ประกอบดว้ยผูถื้อหุน้กูต้ ั้งแต่สองรายข้ึนไปไม่วา่จะถือหุน้กูร้วมกนัเป็นจ านวนเท่าใดก็ตามเขา้ร่วมประชุม 

3.2 การประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้พ่ือพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6.3 จะตอ้งมีผูถื้อหุ้นกู้
ตั้งแต่สองรายข้ึนไปซ่ึงถือหุน้กูเ้ป็นจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 (หา้สิบ) ของหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน
ทั้งหมดเขา้ร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม   
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ในกรณีท่ีการประชุมผูถื้อหุ้นกู้เป็นการประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมาจากการประชุมคร้ังก่อนซ่ึงไม่สามารถ
ประชุมไดเ้น่ืองจากขาดองคป์ระชุมตามขอ้ 3.2 น้ี องคป์ระชุมส าหรับการประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมาน้ีจะตอ้ง
ประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นกูต้ ั้งแต่สองรายข้ึนไปซ่ึงถือหุ้นกูเ้ป็นจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) 
ของหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเขา้ร่วมประชุม  

3.3 การประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้พ่ือพิจารณาและลงมติในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6.4 จะตอ้งมีผูถื้อหุ้นกู้
ตั้งแต่สองรายข้ึนไปซ่ึงถือหุ้นกูเ้ป็นจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ได ้   
ไถ่ถอนทั้งหมดเขา้ร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

 ในกรณีท่ีการประชุมผูถื้อหุ้นกู้เป็นการประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมาจากการประชุมคร้ังก่อนซ่ึงไม่สามารถ
ประชุมไดเ้น่ืองจากขาดองคป์ระชุมตามขอ้ 3.3 น้ี องคป์ระชุมส าหรับการประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมาน้ีจะตอ้ง
ประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นกูต้ ั้งแต่สองรายข้ึนไป ซ่ึงถือหุ้นกูเ้ป็นจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 (สามสิบ
สาม) ของหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเขา้ร่วมประชุม 

4. ประธานในทีป่ระชุม 

ผูถื้อหุ้นกู้หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากผูถื้อหุ้นกู้จะท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีผูท่ี้จะท าหน้าท่ี
ประธานไม่มาประชุมเม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึง 45 (ส่ีสิบห้า) นาที ให้ท่ีประชุมลงมติเลือกผูถื้อหุ้นกู้รายหน่ึงเป็น
ประธานในท่ีประชุม 

5. การเลือ่นประชุม 

5.1 ในการประชุมผูถื้อหุน้กูไ้ม่วา่คร้ังใด หากปรากฏวา่เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 45 (ส่ีสิบหา้) นาที ยงัมีผูถื้อหุ้น
กูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ประธานในท่ีประชุมจะตอ้งสัง่เลิกประชุม โดย  

(ก) ในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกู้เป็นผูเ้รียกประชุม ให้ประธานในท่ีประชุมเล่ือนการประชุมผูถื้อหุ้นกู้ไป
ประชุมในวนั เวลา และสถานท่ีซ่ึงประธานก าหนด โดยวนันัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 (เจ็ด) วนั แต่ไม่เกิน 14 (สิบส่ี) วนั นบัจากวนันดัประชุมเดิม ทั้งน้ี เวน้แต่ ผู ้
ออกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุ้นกูซ่ึ้งถือหุ้นกูเ้ป็นจ านวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกูท่ี้
ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดจะตกลงกนัให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากน้ีเร่ืองท่ีพิจารณาและลง
มติในท่ีประชุมคร้ังใหม่จะตอ้งเป็นเร่ืองเดิมท่ีอาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมคร้ังก่อน
เท่านั้น  

(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กูเ้ป็นผูร้้องขอใหเ้รียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามท่ีก าหนดไวใ้น (ก) 

(ค) ในกรณีท่ีการประชุมซ่ึงขาดองคป์ระชุมน้ีเป็นการประชุมท่ีไดเ้รียกประชุมเน่ืองจากการประชุมใน
คร้ังก่อนขาดองคป์ระชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามท่ีก าหนดไวใ้น (ก) 

5.2 นายทะเบียนหุน้กูจ้ะตอ้งจดัส่งหนงัสือเรียกประชุมส าหรับการประชุมคร้ังใหม่ท่ีจะจดัข้ึนเน่ืองจากการประชุม
คร้ังก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผูอ้อกหุ้นกู ้และผูถื้อหุ้นกูต้ามรายช่ือและท่ีอยู่ซ่ึงไดเ้คยจดัส่งหนังสือเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้กูใ้หใ้นคร้ังท่ีขาดองคป์ระชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 (สาม) วนั ก่อนวนันดั
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ประชุมคร้ังใหม่(ไม่นบัวนัท่ีส่งหนงัสือเรียกประชุมและวนันัดประชุม) โดยหนงัสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกู้
จะตอ้งระบุวนั เวลา สถานท่ีส าหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมท่ีตอ้งการส าหรับการ
ประชุมคร้ังใหม่ 

6. มตขิองทีป่ระชุม 

6.1 การลงมติในเร่ืองต่าง ๆ ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้ใหต้ดัสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามท่ีประธานใน
ท่ีประชุมก าหนด ซ่ึงผูถื้อหุ้นกูแ้ต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นกูท่ี้ตนถืออยู ่โดยให้ถือวา่หุ้นกูห้น่ึง
หน่วยมีหน่ึงเสียง ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงช้ีขาด (ทั้งกรณีการ 
ลงมติโดยการชูมือและลงคะแนนลบั) เพ่ิมจากคะแนนเสียงท่ีประธานในท่ีประชุมอาจมีในฐานะท่ีตนเป็น 
ผูถื้อหุน้กู ้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ 

6.2 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูใ้นเร่ืองต่าง ๆ นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6.3 และ 6.4 จะตอ้งเป็นมติโดยคะแนน
เสียงขา้งมากไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นกูซ่ึ้งเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

6.3 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้นเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปน้ีจะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
66 (หกสิบหก) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6.4 

6.4 มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้นเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปน้ีจะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 
(เจ็ดสิบหา้) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การช าระหน้ีตามหุน้กูด้ว้ยการแปลงสภาพหุ้นกูเ้ป็นหุ้น หุ้นกูอ่ื้น หรือทรัพยสิ์นอ่ืนของผูอ้อกหุ้นกู้
หรือบุคคลใด ๆ 

(ข) การแกไ้ขวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้หรือวนัครบก าหนดช าระเงินไม่วา่จ านวนใด ๆ ตามหุน้กู ้ 

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงแก้ไขจ านวนเงินต้น ดอกเบ้ีย และ/หรือเงินจ านวนอ่ืนใดท่ี 
คา้งช าระหรือท่ีจะตอ้งจ่ายตามหุน้กู ้

(ง) การเปล่ียนแปลงสกลุเงินตราของเงินไม่วา่จ านวนใด ๆ ท่ีจะตอ้งช าระตามหุน้กู ้

(จ) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ในการประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้นส่วนท่ีเก่ียวกบัองค์ประชุม (ขอ้ 3.) 
และมติของท่ีประชุม (ขอ้ 6.) 

(ฉ) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิเพ่ือใหส้ามารถด าเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามขอ้ (ก) ถึง 
(จ) ขา้งตน้ 

6.5 ผูถื้อหุน้กูร้ายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ  



  
 

 

หน้าที่ 25 

7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

7.1 ภายใตข้อ้บงัคบัของขอ้ 7.1 ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้ห้ประธานในท่ีประชุม 
คร้ังนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบส่ี) วนันบัจากวนัประชุมและเก็บรักษาตน้ฉบบัไวร้วมทั้งจดัให้มีส าเนา
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้กูต้รวจสอบได ้ณ ส านกังานใหญ่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละส านกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกูใ้น
วนัและเวลาท าการของผูอ้อกหุน้กู ้หรือนายทะเบียนหุน้กู ้แลว้แต่กรณี 

7.2 ในกรณีของการประชุมผูถื้อหุน้กูท่ี้ผูถื้อหุน้กูท้  าการเรียกประชุมอนัเน่ืองมาจากผูอ้อกหุน้กูไ้ม่จดัให้มีการประชุม
ผูถื้อหุน้กูต้ามขอ้ 12.1 วรรคสองของขอ้ก าหนดสิทธิ ผูถื้อหุน้กูอ้าจมอบหมายให้ผูถื้อหุ้นกูค้นใดคนหน่ึงเป็น
ผูจ้ดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้กูใ้นคร้ังนั้นก็ได ้
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เอกสารหมายเลข 2 
ตวัอย่างใบหุ้นกู้ 
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ใบหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ                                                                                                               เลขทะเบียนบริษทั  0107536001389 
Name Registered Certificate, Unsecured and Unsubordinated Debentures                                                         Company Registration No.  0107536001389 
ช าระค่าหุ้นกูเ้ตม็มูลค่าแลว้ จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี                               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) คร้ังที่ 2/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2564 
DEBENTURES OF CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 2/2016 DUE 2021 

 

วนัออกหุ้นกู ้ 11 สิงหาคม 2559 วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ 11 สิงหาคม 2564  อาย ุ             5 ปี  มูลค่าท่ีตราไว ้ 1,000 บาทต่อหน่วย จ านวนท่ีออก  980,000 หน่วย มูลค่ารวม 980,000,000 บาท 
Issue Date         11 August 2016 Maturity Date 11 August 2021 Term            5 Years   Face Value 1,000 Baht/Unit Offering Amount 980,000 Units Total Amount 980,000,000 Baht 
 
อตัราดอกเบ้ีย 2.45% ต่อปีตลอดอายหุุ้นกู ้ ช าระปีละ 2 คร้ัง โดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมหรือโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารให้แก่ผูถื้อหุ้นกูต้ามท่ีอยูท่ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้
Interest 2.45% 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 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) จะด าเนินการไถ่ถอนหุ้นกูใ้นวนัครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 โดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามผูถื้อหุ้นกู ้หรือโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารหรือวธีิการอ่ืนใดท่ีนายทะเบียนหุ้นกูเ้ห็นสมควร 
Central Plaza Hotel  Public Company Limited (“Company”) will redeem the debentures on the maturity date which is  11 August 2021  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.  
ช่ือผูถื้อหุ้นกู ้    
Name of Debentureholder    
   
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้  จ านวนหน่วยหุ้นกู ้  หน่วย วนัท่ีออกใบหุ้นกู ้  
Debentureholder Registration No.  Number of Debentures  Units Issue Date of the Certificate  
   
เลขท่ีใบหุ้นกู ้  จ านวนเงิน  บาท  
Certificate No.  Amount  Baht  
หุ้นกูท่ี้เสนอขายน้ีอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขของขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้ฉบบัลงวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 
The debentures are subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders dated 11 August 2016  
หุ้นกูเ้ป็นหน้ีของผูอ้อกหุ้นกูซ่ึ้งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทุกหน่วย และผูถื้อหุ้นกูจ้ะมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีไม่ดอ้ยกวา่สิทธิไดรั้บช าระหน้ีของเจา้หน้ีสามญัทั้งในบจัจุบนัและในอนาคตของผูอ้อกหุ้นกู ้ เวน้แต่บรรดาหน้ีท่ีมีกฎหมายคุม้ครองให้ไดรั้บช าระหน้ีก่อน 
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. 
เน่ืองจากบริษทัไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่แก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่และบริษทัไดจ้ดขอ้จ ากดัการโอนให้จ  ากดัอยูใ่นผูล้งทุนในลกัษณะดงักล่าวไวก้บัส านกังาน ก.ล.ต. แลว้ ตามขอ้ 35 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2552 เร่ือง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงอาจมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต ดงันั้นบริษทัจะไม่รับและจะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกูไ้ม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูไ้ม่วา่ทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั และ/
หรือผูล้งทุนรายใหญ่รายตามประกาศดงักล่าวเวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
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
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ใบหุ้นกูน้ี้อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูใ้นการออกหุ้นกูค้ร้ังน้ี และ/หรือ ท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมต่อไปภายหนา้ 
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 าคญัของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู ้ 
Summary of the Terms and Conditions of the Debentures 

1.          หุ้นกูน้ี้เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีประกนั และไม่ดอ้ยสิทธิ  
These Debentures are name registered, unsecured and unsubordinated debentures. 

1.1         นายทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
Registrar: CIMB Thai Bank Public Company Limited 
44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330. 

2.           ระยะเวลาในการค านวณดอกเบ้ียและวธีิการในการช าระดอกเบ้ียและการไถ่ถอนหุ้นกู ้   
              Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures. 
2.1  บริษทัจะค านวณดอกเบ้ียและช าระดอกเบ้ีย ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ โดยมีการก าหนดช าระดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ทุกวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์และวนัท่ี 11 สิงหาคมของทุกปีตลอดอายุ

หุ้นกู ้โดยหากวนัครบก าหนดช าระดอกเบ้ีย และ/หรือวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูไ้ม่ตรงกบัวนัท าการ จะเล่ือนวนัช าระดอกเบ้ีย และ/หรือวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูเ้ป็นวนัท าการถดัไป  
The Company will calculate and pay the interest according to the Terms and Conditions. Interest shall be payable semi-annually on each of 11 February and 11 August 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 บริษทัจะด าเนินการจ่ายเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ียตามขอ้ 8 ในแต่ละวนัก าหนดช าระดอกเบ้ียให้แก่ผูถื้อหุ้นกู ้โดยจดัท าเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูถื้อหุ้นกู ้หรือโอนเงินเขา้
บญัชีธนาคารของผูถื้อหุ้นกูต้ามขอ้ก 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. เง่ือนไขอ่ืน ๆ เป็นไปตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูใ้นการออกหุ้นกูใ้นคร้ังน้ี 
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) ให้ผูข้อลงทะเบียนรับโอนหุ้นกูท้  าแบบค าขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกูทุ้กคร้ังท่ียืน่โอนหุ้นกูต่้อนายทะเบียน 
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) เฉพาะผูรั้บโอนหลกัทรัพยร์ายแรกจากผูถื้อหุ้นกูท่ี้ปรากฏช่ือท่ีดา้นหนา้ของใบหุ้นกู ้ให้แนบภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนท่ีไดรั้บรองส าเนาถูกตอ้งไปพร้อมกบัใบหุ้นกู้
ฉบบัน้ี กรณีท่ีเป็นนิติบุคคลให้แนบส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชยท่ี์ออกให้ไม่เกิน 1 ปีท่ีไดรั้บรองส าเนาถูกตอ้ง พร้อมกบัภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน
ของผูมี้อ านาจท่ีไดรั้บรองส าเนาถูกตอ้งไปพร้อมกบัใบหุ้นกูฉ้บบัน้ีดว้ย 
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) เม่ือผูรั้บโอนหุ้นกูป้ระสงคจ์ะโอนหุ้นกูจ้ะตอ้งลงลายมือช่ือแบบเดียวกบัลายมือช่ือท่ีเคยลงไวเ้ม่ือรับโอนหุ้นกู ้กรณีเป็นนิติบุคคลและเปล่ียนผูล้งลายมือช่ือ ให้แสดงหลกัฐาน
ประกอบการโอนเช่นเดียวกบัขอ้ (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). 

ลงลายมือช่ือผูโ้อน 
Signature of transferor 

ลงลายมือช่ือผูรั้บโอน 
(ผูท่ี้ตอ้งการลงทะเบียนเป็นผู ้
ถือหุ้นกูใ้นสมุดทะเบียน) 

Signature of transferee 
(who wishes to have his/her name entered in 

the register of Debentures) 

ลงลายมือช่ือผูมี้อ านาจประทบัตรานายทะเบียน/บริษทั 
Authorized Signature with the seal of the Registrar/Company 

 ช่ือ-สกุล ของผูรั้บโอน (ตวับรรจง) Full name of transferee in block letters  
1 ลงลายมือช่ือผูโ้อน 
 Signature of Transferor 

ลงลายมือช่ือผูรั้บโอน 
(Signature of transferee) 

 

 ตวับรรจง 
(Block letters) 

 

2 ลงลายมือช่ือผูโ้อน 
 Signature of transferor 

ลงลายมือช่ือผูรั้บโอน 
(Signature of transferee) 

 

 ตวับรรจง 
(Block letters) 

 

3 ลงลายมือช่ือผูโ้อน 
 Signature of transferor 

ลงลายมือช่ือผูรั้บโอน 
(Signature of transferee) 

 

 ตวับรรจง 
(Block letters) 

 

 



(ก) รายละเอียดกรรมการบริษัท เอกสารแนบ  2

ต าแหน่ง อายุ สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ในบริษัท (%) ทางครอบครัว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 กับผู้บริหารอ่ืน

73 - ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขา 2.39% น้องบคุคลที่ 2 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โพสต์ พบัลชิช่ิง จ ากดั ผู้ชว่ยผู้จดัการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิง้ จ ากดั

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ พ่ีบคุคลที่ 3,4,5 (มหาชน) ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ ากดั

- ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขา อาบคุคลที่ 6 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยั บดิาบคุคลที่ 11 รองประธานกรรมการก ากบัการบริหาร บริษัท กลุม่เซ็นทรัล และกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒิุ มหาวิทยาลยั

เกษมบณัฑิต จ ากดั รามค าแหง

- ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั ผู้ก่อตัง้, นายกสมาคม สมาคมผู้ ค้าปลกีห้างสรรพ

- สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะมนษุย์ศาสตร์ กรรมการ บริษัท โพสต์-เอซีพี จ ากดั ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

มหาวิทยลยัรามค าแหง กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลสั จ ากดั เป็นหนึ่งในผู้ ริเร่ิมโครงการ ผู้น าเข้า และเป็นเจ้าของคนแรกที่

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต กรรมการ สมาคมการค้าไทย อตุสาหกรรม เพ่ือการท่องเที่ยว น าบาร์โค๊ดมาใช้ในประเทศไทยที่ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง ลาดพร้าว

- ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง

- ปริญญาบตัร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล South West

Essex Technical College สหราชอาณาจกัร

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูร

ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูร

การจดัการสมยัใหม่ รุ่นที่ 1

- ปี 2551 หลกัสตูร Director  Accreditation  

Program (DAP)

75 - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขา 1.32% พ่ีบคุคลที่ 1,3,4,5 ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร, ประธานอ านวยการฝ่ายการเงิน และบญัชี บริษัท กลุม่

เซ็นทรัล จ ากดั

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย อาบคุคลที่ 6 กรรมการก ากบัการบริหาร บริษัท กลุม่เซ็นทรัล จ ากดั ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ ากดั

- ปริญญาบตัร สาขาวิศวกรรมโยธา ลงุบคุคลที่ 11 ผู้จดัการสาขา ห้างเซ็นทรัล สาขาสสีม

Kingston College of Technology ประเทศองักฤษ ผู้ชว่ยจดัการสาขา ห้างเซ็นทรัล สาขาสลีม

- ปี 2549 หลกัสตูร Director Accreditation

Program (DAP)

- ปี 2543 หลกัสตูร Role of Chairman

Program (RCP)

70 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี จาก เซ็นโยเซฟ คอลเลจ 1.45% น้องบคุคลที่ 1,2 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท

ประเทศสหรัฐอเมริกา พ่ีบคุคลที่ 4,5 กรรมการบริหาร บริษัท กลุม่เซ็นทรัล จ ากดั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน อาบคุคลที่ 6, 11 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จ ากดั ประธานกรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซปูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั 

รุ่นที่ 11 กรรมการ บริษัท สรรพสนิค้าเซ็นทรัล จ ากดั (มหาชน)

- ปี 2547 หลกัสตูร Director Accreditation กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลบั จ ากดั ประธานสมาคมผู้ ค้าปลกีไทย

Program (DAP) กรรมการ มลูนิธิเตียง จิราธิวฒัน์ ประธานคณะกรรมการธุรกิจค้าปลกี หอการค้าไทย

- ปี 2546 หลกัสตูร Finance for Non-Finance ที่ปรึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Director (FND), หลกัสตูร Board and CEO กรรมการ, เหรัญญิก มลูนิธิเพ่ือสิ่งแวดล้อม

Assessment

- ปี 2543 หลกัสตูร Role of Chairman

Program (RCP)

กรรมการ 70 - ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher 1.63% พ่ีบคุคลที่ 5 ประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั จ ากดั (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติง้กรุ๊ป จ ากดั

College ประเทศสหรัฐอเมริกา น้องบคุคลที่ 1,2,3 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) กรรมการผู้จดัการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอร่ี จ ากดั

- ปี 2550 หลกัสตูร Director Accreditation อาบคุคลที่ 6, 11 กรรมการบริหาร บริษัท กลุม่เซ็นทรัล จ ากดั กรรมการผู้จดัการ บริษัท ปริญญ์อินเตอร์เทรด จ ากดั

Program (DAP), หลกัสตูร Director Certification กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอร่ี จ ากดั

Program (DCP) กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั

กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าเชียงใหม่ จ ากดั

กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิง้ จ ากดั    

บริษัทย่อย บริษัท ช่ือ

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั ประสบการณ์

คุณวุฒทิางการศึกษา

1. นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ X / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ประธานกรรมการ

2. นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์   / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / รองประธานกรรมการ

3. นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์ / / / / กรรมการ

4. นายสทุธิศกัดิ์ จิราธิวฒัน์ / / / /

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคุม



(ก) รายละเอียดกรรมการบริษัท เอกสารแนบ  2

ต าแหน่ง อายุ สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ในบริษัท (%) ทางครอบครัว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 กับผู้บริหารอ่ืน

บริษัทย่อย บริษัท ช่ือ

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั ประสบการณ์

คุณวุฒทิางการศึกษา

1. นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ X / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ประธานกรรมการ

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคุม

5. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ / / / / - กรรมการ 68 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Operations Research) 1.19% น้องบคุคลที่ 1,2,3,4 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) กรรมการ สภาหอการค้าไทย

- กรรมการสรรหา IONA University สหรัฐอเมริกา อาบคุคลที่ 6, 11 กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั จ ากดั (มหาชน) นายกสโมสร สโมสรโรตาร่ี บางเขน

  และก าหนดคา่ตอบแทน - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) ประธานกรรมการ บริษัท จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

(มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท คอฟฟ่ีพาร์ทเนอร์ส จ ากดั

- กรรมการบริหารความเสี่ยง University of Maryland (College Park) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุม่เซ็นทรัล จ ากดั (Starbucks ประเทศไทย)

และการก ากบัดแูล สหรัฐอเมริกา ประธานกรรมการ บริษัท เอิร์ธแคร์ (ประเทศไทย) จ ากดั นายกและผู้ก่อตัง้สมาคมศนูย์การค้าไทย

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลบั จ ากดั กรรมการผู้จดัการใหญ่, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท

รุ่นที่ 13 เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)

- ปี 2546 หลกัสตูร Director Certification ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์

Program (DCP)

6. นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / / - กรรมการ 53 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  สถาบนับณัฑิต 2.17% หลานบคุคลที่ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั 

(มหาชน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)

- กรรมการสรรหา บริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 1,2,3,4,5 กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ที่ปรึกษา

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ที่ปรึกษา ตลาดหลกัทรัพย์ใหม่ (MAI)

และก าหนดคา่ตอบแทน - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี Skidmore Collage อาบคุคลที1่1 คา่ตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) กรรมการ บริษัท มาลสีามพราน จ ากดั (มหาชน)

- กรรมการบริหารความเสี่ยง ประเทศสหรัฐอเมริกา กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั จ ากดั (มหาชน) กรรมการ บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)
และการก ากบัดแูล - วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

 บริษัท กลุม่เซ็นทรัล จ ากดั

กรรมการ บริษัท อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)

รุ่นที่ 22 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่

 จ ากดั

กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ จอห์นแฮนคอคประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)

- หลกัสตูรการปฏิบตัิการจิตวิทยาฝ่ายอ านวยการ ที่ปรึกษา ตลาดหลกัทรัพย์ใหม่ (MAI) กรรมการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จ ากดั

รุ่นที่ 73  จากสถาบนัจิตวิทยาความมั่นคง คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย

กรรมการบริหาร บริษัท สรรพสนิค้าเซ็นทรัล จ ากดั

- หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย เจ้าหน้าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ธนชาติ จ ากดั (มหาชน)

ส าหรับนักบริหารระดบัสงูรุ่นที่ 4 จาก

สถาบนัพระปกกล้า

- ปริญญาบตัร สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 1

- ปี 2553 หลกัสตูร Advanced Audit Committee 

Program

- ปี 2552 หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk

Management (MFM), หลกัสตูร Monitoring of

Quality of Financial Reporting (MFR)

- ปี 2551 หลกัสตูรกระบวนการผู้บริหาร

ความยตุิธรรมระดบัสงู (บยส) รุ่นที่ 13

- ปี 2550 หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit 

Function (MIA), หลกัสตูร Monitoring the System

of Internal Control and risk Management (MIR)

- ปี 2549 หลกัสตูร Chief Financial Officer

- ปี 2548 หลกัสตูร Director  Accreditation Program

(DAP), หลกัสตูร Audit Committee Program

(ACP), หลกัสตูร The Role of Chairman (RCP)

-  ปี 2543 หลกัสตูร Director Certification Program

(DCP)

7. นายพิสฐิ  กศุลาไสยานนท์ / - กรรมการอิสระ 74 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ - - ประธานกรรมการ บริษัท ส้มบนิ จ ากดั กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผู้ทรงคณุวฒิุ มหาวิทยาลยัมหิดล

- ประธานกรรมการ New South Wale University ประเทศออสเตรเลยี กรรมการผู้อ านวยการใหญ่บริษัท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน)

  ตรวจสอบ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาตร์ ประธานกรรมการ โรงแรมรอยลัออร์คิด เชอร์ราตนั

- กรรมการสรรหาและ The University of Sydney ประเทศออสเตรเลยี ประธานกรรมการ โรงแรมแอร์พอร์ท โฮเต็ล

  ก าหนดคา่ตอบแทน - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รองประธานกรรมการ บริษัทร่วมทนุ สตางค์ จ ากดั

หลกัสตูรรุ่นเอกชน รุ่นที่ 8 กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล ดร๊ัก ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั

8. ดร.ชาญวิทย์ สวุรรณะบณุย์ / - กรรมการอิสระ 63 - นิติศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต กฎหมายเอกชน - - กรรมการ บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ทนายความและกรรมการผู้จดัการ บริษัท คแูดร์ บราเทอร์ส จ ากดั



(ก) รายละเอียดกรรมการบริษัท เอกสารแนบ  2

ต าแหน่ง อายุ สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์

ในบริษัท (%) ทางครอบครัว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 กับผู้บริหารอ่ืน

บริษัทย่อย บริษัท ช่ือ

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั ประสบการณ์

คุณวุฒทิางการศึกษา

1. นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ X / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ประธานกรรมการ

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคุม

- ประธานกรรมการ จากมหาวิทยาลยัเมืองกอง ประเทศฝร่ังเศส กรรมการ บริษัท เคนท็อป (ประเทศไทย) จ ากดั ทนายความ ส านักงาน ดร.อกุฤษ มงคลนาวิน

  สรรหาและก าหนด - ประกาศนียบตัรทางกฏหมายอเมริกนัจาก กรรมการ บริษัท ฮนุได เมอร์ชานมารีน (ประเทศไทย) จ ากดั คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย

  คา่ตอบแทน มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน (เมดิสนั), กรรมการ บริษัท เฟรเกรนท์พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั

- กรรมการตรวจสอบ สหรัฐอเมริกา ผู้อ านวยการหลกัสตูรนิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรี

ปทมุ (วิทยาคารพญาไท)

- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

- ปี 2548 หลกัสตูร Audit Committee Program 

(ACP), หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP)

9. นายวิเชียร เตชะไพบลูย์ / - กรรมการอิสระ 76 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ - - ประธานกรรมการ กลุม่เครือบริษัท แปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา จ ากดั รองประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารศรีนคร

- กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา ประธานกรรมการ บริษัท ภทัรสาธิต จ ากดั กรรมการผู้จดัการ บมจ.ธนาคารศรีนคร

- กรรมการสรรหาและ - วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน กรรมการ บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ ากดั (มหาชน) สมาชิกวฒิุสภา

  ก าหนดคา่ตอบแทน    รุ่นที่ 2 กรรมการ บริษัท เตชะไพบลูย์ จ ากดั ที่ปรึกษาผู้แทนการค้าของไทย (ดร.กนัตธีร์  ศภุมงคล)

- สถาบนัพระปกเกล้า รุ่นที่ 1 กรรมการ บริษัท อเุทนแคปปิตอล จ ากดั ที่ปรึกษาประธานวฒิุสภา (พลเอกธีรเดช  มีเพียร)

- ปริญญาบตัรสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ กรรมการ บริษัท วรวฒัน์ จ ากดั ประธานกิตติมศกัดิ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย

รุ่นที่ 10 (วตท. 10) กรรมการ บริษัท เศรษฐการ จ ากดั ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย

- ปี 2549 หลกัสตูร Finance for Non-Finance กรรมการ บริษัท ประชานเุคราะห์ จ ากดั ประธานกรรมการ บริหารเงินกองทนุของมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ

Director (FND) รองนายกสภามหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ

- ปี 2547 หลกัสตูร Director Accreditation รองประธานกรรมการ มลูนิธิป่อเต็กตึ๊ง

Program (DAP) รองประธานกรรมการ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามลูนิธิ

- กรรมการอิสระ 74 - Hotel and Catering School Bad Ueberkinger, - - - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

Germany กรรมการผู้จดัการใหญ่กลุม่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

- Senior Hotel Management Institute Heidelberg, รองประธานบริหารกลุม่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

Germany รองประธานฝ่ายปฏิบตัิการกลุม่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

- Diploma/Bachelor of Business Administration ผู้จดัการทั่วไปกลุม่แอคคอร์

(equivalent) Vice President Students  Organisation ผู้จดัการทั่วไปและผู้จดัการภาคพืน้ดินกลุม่แอคคอร์

11. นายธีระยทุธ  จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 50 - ปริญญาโท สาขา Food, Hotel and Tourism 1.24% บตุรบคุคลที่ 1 กรรมการบริษัทยอ่ย โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา รองประธานอาวโุสฝ่ายบริหารโครงการ

- กรรมการบริหารความเสี่ยง Management, Rochester Institute of Technology, หลานบคุคลที่ 2,3,4,5 รองประธานฝ่ายบริหารโครงการ

และการก ากบัดแูล Rochester, USA และ 6 ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารโครงการและจดัซือ้

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผู้จดัการแผนกสง่เสริมการขายและพฒันาโครงการ

- ปี 2554 หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบั ผู้ประสานงานแผนกอาหารและเคร่ืองดื่มโรงแรมและรีสอร์ท ในเครือเซ็นทารา

สงู (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 ผู้ชว่ยผู้จดัการห้องอาหาร Marriott Hotel & Resort, Park Ridge, NJ, USA

- ปี 2551 TLCA Executive Development Program 

(EDP) รุ่นที่ 1

- ปี 2546 Program for Management Development, 

Executive Education Harvard Business School

- ปี 2540 หลกัสตูรการเงินเพ่ือการบริหาร ภาควิชา

การธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- ปี 2539 หลกัสตูร Mini MBA Program คณะพาณิช

ศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- ปี 2536 หลกัสตูรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบนัจิต

วิทยาความมั่นคง วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

- ปี 2545 Directors Certification of Program (DCP)

X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ

10. นาย เกริด เคิร์ก สตีป /



(ข) รายละเอียดผู้บริหาร เอกสารแนบ  2

ช่ือ ต าแหน่ง อายุ สัดส่วนการ

ถือหุ้น ในบริษัท 
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1. ดร. รณชิต  มหทัธนะพฤทธ์ิ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / กรรมการบริหารความเสี่ยง 59 - ปริญญาเอก การจดัการธุรกิจ มหาวทิยาลยั 0.01% กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ กรรมการสง่เสริม ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน

 และการก ากบัดแูลกิจการทีด่ี ราชภฎัสวนดสุิต กิจการมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม บมจ. ประสิทธ์ิพฒันา

รองประธานอาวโุสฝ่ายการเงิน - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อดตีกรรมการบริษัทประกนัภยั

และบริหาร - ปริญญาตรี การบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สินเช่ือ อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม

เลขานกุารบริษัท - ประกาศนียบตัรจากสมาคมสง่เสริม อดตีกรรมการตรวจสอบบริษัทประกนั

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) สินเช่ือ อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม

รองประธานฝ่ายจดัซือ้ 46 - ปริญญาโท สาขาการบริหารจดัการด้านธุรกิจโรงแรม 1.26% กรรมการบริษัทยอ่ย ผู้จดัการแผนกการตลาด

(Hotel Management) จาก Johnson and Wales โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ผู้ชว่ยผู้จดัการแผนกการตลาด

University,USA

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลกัสตูรบริหารธุรกิจ

บณัฑิต

- สาขาวชิาการจดัการการทอ่งเทีย่วและการบริการ

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั

- ปี 2554 หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหารระดบัสงู 

สถาบนัพระปกเกล้า รุ่น15

- ปี  2549 หลกัสตูรการปฏิบตักิารจิตวทิยาฝ่าย

อ านวยการสถาบนัจิตวทิยาความมัน่คง 

สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ รุ่นที1่00

3. นางสพุตัรา จิราธิวฒัน์ / / / / / / / รองประธานอาวโุส 58 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.88% กรรมการผู้ชว่ยประธานด้านตลาด รองประธานอาวโุสฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์

ฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และ จากมหาวทิยาลยันิวเฮเวนส์, รัฐคอนเนคตกิตั สภาอตุสาหกรรมและการทอ่งเทีย่วแหง่ และภาพลกัษณ์

ภาพลกัษณ์ สหรัฐอเมริกา ประเทศไทย รองประธานอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ

รองประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจ

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

4. Mr.Chris Bailey รองประธานอาวโุส 55 - St.Peter's School, Huntingdon UK. GCE "O" - - SVP Sales &Marketing, Centara Hotels 

ฝ่ายขาย และการตลาด Level : Eight & Resorts

- subjects, including Maths and VP Sales & Marketing, Centara Hotels

English Language & Resorts

Marketing & Sales Director, Norwegian

Cruise Line

Commercial Director, Hermis Travel

General Manager, Airtours Helmshore, UK

รองประธานฝ่ายปฏิบตักิาร 55 - North London University: Higher National - - Group Director of Operations

Diploma in Hotel and Institutional Management (Projects/Openings)

- Yield Management by Horand Vogel General Manager, Central Samui Beach Resort

- 7 Habits of Highly Effective People General Manager, Dusit Hotel, Balipapan

บริษัท 
บริษัทย่อย 

ต าแหน่งที่ด ารงในบริษัท

2. นายธีระเกียรต ิจิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / /

5. Mr. David Robert Good

/ /

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั ประสบการณ์
คุณวุฒทิางการศกึษา

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม



(ข) รายละเอียดผู้บริหาร เอกสารแนบ  2

ช่ือ ต าแหน่ง อายุ สัดส่วนการ

ถือหุ้น ในบริษัท 
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

บริษัท 
บริษัทย่อย 

ต าแหน่งที่ด ารงในบริษัท

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั ประสบการณ์
คุณวุฒทิางการศกึษา

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม

by Franklin Covey Indonesia

- General Managers Programme at Hotel Manager, Dusit Laguna Resort, Phuket

Cornell Unversity, New York, USA Resident Manager, Amari Coral Beach Resort,

Phuket

Assist. Front of House Mgr, Berners Hotel, 

London (Managed by Rennaisance Hotel)

6. นางสาวภทัรา จองเจริญกลุชยั / รองประธานฝ่ายทรัพยากร 49 - ปริญญาโท ด้านการสอนภาษาองักฤษ จาก - - Director of Human Resources

บคุคล Radford University, Virginia, USA Four Seasons Resort Chiang Mai,

- ปริญญาตรี คณะมนษุยศาสตร์ จากมหาวทิยาลยั เชียงใหม่

เชียงใหม่ Director of Personnel & Training,

- ประกาศนียบตัรด้านการบริหารจดัการโรงแรม Corporate Personnel & Training Manager,

จาก Dusit Thani College & Singapore Hotel Personnel Manager กลุม่โรงแรมดสุิตธานี

Association

รองประธานฝ่ายแบรนด์ 34 - Bachelor's Degree, University of Nottingham - - Director of  Marketing Operations,  

การตลาดและดจิิตอล Major French & Hispanic Studies Maybourne Hotel Group

Head of Digital, CRM & Partnership

Maybourne Hotel Group

CRM Manager

Maybourne Hotel Group

Manager, Network Card Licence Issuer

  Marketing, Merchant Service International, 

American Express

Marketing Executive, Merchant Service UK, 

American Express

Campaign Communications Executive

TUI Group

8.นายเอเดรียน ฮาร์ดวกิ-โจนส์ รองประธานฝ่ายออกแบบและ

เทคนิค

55 - Master of Business Administration,  Australian 

Graduate School of Management 

- - IHG South West Asia Delhi, India - Regional Director 

(Design and Engineering) - Dual Reporting: VP 

Operations and Development Head (in Singapore).

- ISO 2001 Internal Auditor, Randall Management 

Institution.

EMAARMGF Delhi, India - Chief of Design - Dual 

Reporting: CEO and EVC/ JV Owner of the real 

estate development company.

- Professional qualification leading to RIBA Part III 

Registered Architect (UK) (RIBA Part 

III), University of Wales Institute of Science  and 

Technology, Great Britain

SHIPRA ESTATES, Delhi, India - President of Projects 

Planning & Design

5. Mr. David Robert Good

7.นายโธมสั ธรัสเซล



(ข) รายละเอียดผู้บริหาร เอกสารแนบ  2

ช่ือ ต าแหน่ง อายุ สัดส่วนการ

ถือหุ้น ในบริษัท 
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

บริษัท 
บริษัทย่อย 

ต าแหน่งที่ด ารงในบริษัท

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั ประสบการณ์
คุณวุฒทิางการศกึษา

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม

- Bachelor of Architecture (RIBA Part II), University 

of Wales Institute of Science  and Technology, 

Great Britain.

STRATEGIC BLUEPRINT, Delhi & Hong Kong   - 

Owner and Managing Director

- Bachelor of Science (RIBA Part I),  University of 

Wales Institute of Science  and Technology, Great 

Britain.

DLF Retail Developers Ltd., Delhi - Senior Vice 

President  (Design Management)

 Aedas Ltd., Hong Kong/Macau -  Director 

(Architecture and Interior design)

LPT Architects Hong Kong (later to become Aedas 

Ltd.)  - Senior Associate/ Design Manager  

P&T Architects and Engineers (Hong Kong) - Senior 

Associate/ Design Manager

9. นาย พอล วลิสนั รองประธานฝ่ายขาย 37 - Master of Business Administration (M.B.A), 

Master of Business. – Currently studying

- - Mantra Group - Regional Sales and Marketing 

NSW/ACT & National Director of M.I.C.E

- Macquarie Graduate School of Management Park Plaza Hotels & Resorts - Meetings and Events 

Cluster Director - UK

Park Plaza Hotels & Resorts - Senior Corporate Sales 

Manager
Park Plaza Hotels & Resorts -Key Account Manager - M.I.C.E

หมายเหตุ: / = กรรมการ



เอกสารแนบ  2

หมายเหตุ (ต่อ):

บริษัทย่อย 

1 บจ.เซ็นทรัลหวัหินบีช รีสอร์ท

2 บจ.เซ็นทรัลสมยุบีชรีสอร์ท

3 บจ.โรงแรมเซ็นทรัลสคุนธา

4 บจ.โรงแรมเซ็นทรัล แมส่อดฮิลล์

5 บจ.เซ็นทรัล บริการซกัรีด

6 บจ.เซ็นทรัลโฮเต็ล แมนเนชเม้นท์

7 บจ.เซ็นทรัลสมยุวิลเลจ

8 บจ.เซ็นทรัล กะรนวิลเลจ

9 บจ.เซ็นทรัล กระบี่เบย์ รีสอร์ท

10 บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์

11 บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกดู

12 บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป

13 บจ.ซีอาร์จี แมนแูฟคเจอร่ิง

14 บจ.ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์

15 บจ.เอส.พี.เรียลตี ้ลนัตาบีช

16 บจ.เอส.พี.เรียลตี ้พทัยาบีช

17 บจ.เอส.พี. หาดฝร่ัง รีสอร์ท

18 บจ.เซ็นทรัลสมยุโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์

19 บจ.เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล แมนเนจเม้นท์

20 บจ.โรงแรม กะรน ภเูก็ต

21 บจ.โรงแรม กะตะ ภเูก็ต

22 R.M.L. LEISURE Pvt. Ltd.

23 บจ.เซ็นวารี เฮลตี ้สปา

24 บจ.เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชนัและเอ็กซิบิชัน่

25 บจ.เซ็นทารา อินเตอร์เนชนัแนล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 

26 Centara Maldives Pvt. Ltd.

27 บจ.ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู๊ ด

28 บจ.เซ็นทารา อิมพอร์ต-เอ็กซพอร์ต

29 บจ.โคซ่ี โฮเต็ล

30 บจ. โคซ่ี โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์

31 บจ. เซ็นทารา ลอยลัตี ้มาร์เก็ตติง้

32 บจ. ศนูย์การเรียนรู้ เซ็นทารา

33 Centara(Shanghai)Hotel Management Co., Ltd.

34 CIM for Management-Egypt, S.A.E

35 Centara (Hong Kong) Hotel Management Co., Ltd.



รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษทัย่อย เอกสารแนบ 3

รายช่ือบริษทัย่อย/กรรมการ
บจ.เซ็นทรัลหัวหินบีช รี

สอร์ท

บจ.เซ็นทรัลสมุยบีชรี

สอร์ท

บจ.โรงแรมเซ็นทรัลสุ

คนธา

บจ.โรงแรมเซ็นทรัล แม่

สอดฮิลล์
บจ.เซ็นทรัล บริการซักรีด

บจ.เซ็นทรัลโฮเต็ล แมน

เนชเม้นท์
บจ.เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ บจ.เซ็นทรัล กะรนวิลเลจ

บจ.เซ็นทรัล กระบ่ีเบย์ รี

สอร์ท
บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์

บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเกาะ

กดู

บจ. เซ็นทรัล   เรสตอร

องส์ กรุ๊ป

บจ.ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอ

ร่ิง
บจ.ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์

บจ.เอส.พ.ีเรียลตี ้ลนัตา

บีช

บจ.เอส.พี.เรียลตี ้พัทยา

บีช

บจ.เอส.พี. หาดฝร่ัง รี

สอร์ท

บจ.เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล

แมนเนจเม้นท์

บจ.เซ็นทารา อนิเตอร์

เนช่ันแนล แมนเนจเม้นท์
บจ.โรงแรม กะรน ภูเกต็ บจ.โรงแรม กะตะ ภูเกต็

R.M.L. LEISURE Pvt. 

Ltd. *
บจ.เซ็นวารี เฮลตี ้สปา

บจ.เซ็นทรัล บางกอก

คอนเวนชันและเอก็ซิบิช่ัน

บจ.เซ็นทารา อนิเตอร์

เนชันแนล แมนเนจเม้นท์ 

(ประเทศไทย) **

Centara Maldives Pvt. 

Ltd.

บจ.ซีอาร์จี อนิเตอร์เนช่ัน

แนล ฟู๊ด

บจ.เซ็นทารา อมิพอร์ต-

เอก็ซพอร์ต
บจ.โคซ่ี โฮเต็ล

บจ. โคซ่ี โฮเต็ล แมนเนจ

เม้นท์

บจ. เซ็นทารา ลอยัลตี ้

มาร์เกต็ติง้

บจ. ศูนย์การเรียนรู้ เซ็น

ทารา

Centara(Shanghai)Hotel 

 Management Co., Ltd.

CIM for Management-

Egypt, S.A.E

Centara (Hong Kong) 

Hotel Management Co., 

Ltd.

1. นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

2. นายสุทธิชยั จิราธิวฒัน์  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

3. นายสุทธิชาติ จิราธิวฒัน์ / / /

4. นายสุทธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์ / / /

5. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒัน์ / / /

6. นายปริญญ ์จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / /

7. นายสุทธิพร จิราธิวฒัน์ /

8. นางสุจิตรา มงคลกิติ /

9. นางสุพตัรา  จิราธิวฒัน์ / / / / / / /

10. นายธีระยทุธ จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

11. นายธีระเกียรติ  จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

12. นายวิโรจน์ เลาหะพนัธ์ุ /

13. นายรณชิต  มหทัธนะพฤทธ์ิ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

14. นายวิรุฬ  หาญอุตสาหะ /

15. นางมกุดา เอ้ือวฒันะสกลุ /

16. นางรัตนา นรพลัลภ /

17. นางยิง่ลกัษณ์  วชัรพล /

18. นายไมเคิล ไอส์เซนเบอร์ก /

19. นายคิม มน่ีู /

20. นายธีระเดช  จิราธิวฒัน์ / / /

21. นางอรณี  จิราธิวฒัน์ / / /

22. นายสุภรัฐ จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

23. นางสาวนนัทวนั  วชัรโกมลพนัธ์ / /

24. นายแดน ชินสุภคักลุ /

25. Dheena Hussain / /

26. นายปาทริก จีน มาร์ บาซเซต์ /

27. นายเอม็มานูแอล วิคเตอร์ โมริช มาริออง /

28. นางสาว ภทัรา จองเจริญกลุชยั /

29. นาย ปัณฑิต มงคลกลุ /

30. Puck Bhengsri /

31. นางสาว จริยา จิราธิวฒัน์ /

หมายเหตุ

1. / = กรรมการ

2. บริษทัยอ่ย หมายถึง บริษทัยอ่ยท่ีมีนยัส าคญั เช่น มีรายไดเ้กินกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบก าไรขาดทนุรวมของปีบญัชีล่าสุด















































































































































































































































































































































 
 

 

 

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 980 ลา้นบาทของบรษิทัทีร่ะดบั “A” เช่นกนั 
โดยบรษิทัจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการออกหุน้กูชุ้ดใหมไ่ปใชช้ าระคนืหน้ี โดยอนัดบัเครดติดงักล่าวสะทอ้น
การมีแหล่งกระแสเงินสดที่กระจายตัวทัง้จากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร รวมถึงสถานะที่
แขง็แกร่งในธุรกิจอาหารบรกิารด่วน และการมโีรงแรมคุณภาพดทีีห่ลากหลาย 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 65% บรษิทัเป็นหน่ึงในผูน้ าในธุรกิจโรงแรมและธุรกจิอาหารใน
ประเทศไทย ทัง้น้ี ในปี 2558 บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมคดิเป็นสดัสว่น 47% ของรายไดร้วม
ทัง้หมด ในขณะทีบ่รษิทัมกี าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายจากโรงแรม
คดิเป็นสดัสว่น 70% ของก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายรวมทัง้หมด 
ณ 1 กรกฎาคม 2559 บรษิทับรหิารโรงแรม 37 แห่ง รวมจ านวนหอ้งพกัทัง้สิน้ 7,408 หอ้ง โดย
โรงแรมทัง้หมดตัง้อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัของไทยและในต่างประเทศ 4 ประเทศ ได้แก่  
มลัดฟีส ์เวยีดนาม ศรลีงักา และอนิโดนีเซยี บรษิทับรหิารงานโรงแรมภายใต้แบรนด์ “เซน็ทารา  
แกรนด”์ “เซน็ทารา” และ “เซน็ทรา” และมโีรงแรมของตนเองทัง้สิน้ 15 แห่ง โดย 1 แห่งอยูภ่ายใต้
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้น้ี โรงแรมที่บรษิัทเป็นเจ้าของโดยตรงคิดเป็นสดัส่วน 51% ของ
จ านวนหอ้งทัง้หมด  

บริษทัด าเนินธุรกิจอาหารบริการด่วนภายใต้การบริหารงานของบริษทัในเครือคือ บริษัท 
เซน็ทรลัเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั โดยปจัจุบนั บรษิัทเซ็นทรลัเรสตอรองส ์กรุ๊ป ให้บริการอาหาร
บรกิารดว่นจ านวน 11 แบรนดซ์ึง่ประกอบดว้ยรา้นอาหารภายใตแ้ฟรนไชสจ์ากต่างประเทศจ านวน 
10 แบรนดแ์ละแบรนดข์องบรษิทัเองจ านวน 1 แบรนด ์คอื “เดอะ เทอเรส” โดย ณ สิน้เดอืนมนีาคม 
2559 บรษิทัมจี านวนสาขารา้นอาหารรวมทัง้หมด 800 แหง่ทัว่ประเทศ  

หลงัจากทีไ่ดร้บัผลกระทบจากความขดัแยง้ทางการเมอืงทีย่ดืเยือ้ยาวนาน อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยปรบัฟ้ืนตวัอย่างแขง็แกร่งในปี 2558 และเตบิโตอย่างต่อเน่ืองในช่วง 6 
เดือนแรกของปี 2559 โดยจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิม่ขึ้น 20.5% ในปี 2558 และ 12.0% 
ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2559 โดยการฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็สะท้อนถึงการมีแหล่งท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพสงูและความตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วอยา่งมากภายในภูมภิาคเอเชยี โดยทรสิเรทติง้คาด
ว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยยงัอยู่ในระดบัดี และจ านวนนักท่องเที่ยว
ตา่งชาตใินปี 2559 จะเพิม่ขึน้ประมาณ 10% ที ่32.87 ลา้นคน 

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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จากการฟ้ืนตวัอยา่งแขง็แกร่งของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วสง่ผลใหอ้ตัราการเขา้พกัโรงแรมเพิม่ขึน้จาก 74.8% ในปี 2557 เป็น 80.2% ในปี 
2558 โดยรายไดค้่าหอ้งพกัเฉลี่ยต่อจ านวนหอ้งทัง้หมดของบรษิทัเพิม่ขึน้ 6.2% สู่ระดบั 3,858 บาทต่อคนืในปี 2558 ส าหรบัช่วง 3 เดอืนแรกของปี 
2559 รายไดค้า่หอ้งพกัเฉลีย่ตอ่จ านวนหอ้งทัง้หมดของบรษิทัยงัคงเพิม่ขึน้ 3.5% สูร่ะดบั 5,104 บาทตอ่คนื 

ในปี 2558 ถงึแมว้า่ภาวะเศรษฐกจิในประเทศชะลอตวั รายไดจ้ากธุรกจิอาหารของบรษิทัยงัเตบิโตอยูไ่ดใ้นระดบั 2% และเมื่อรวมกบัธุรกจิโรงแรม
แลว้ รายไดร้วมของบรษิทัเพิม่ขึน้ 5% สูร่ะดบั 18,937 ลา้นบาทโดยสว่นใหญ่มาจากรายไดธุ้รกจิโรงแรมทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ 9% ในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 
2559 รายไดข้องบรษิทัยงัเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง 3% สูร่ะดบั 5,220 ลา้นบาทเน่ืองจากผลการด าเนินงานของธุรกจิโรงแรมทีเ่ตบิโตอยา่งต่อเน่ือง อตัรา
ก าไรจากการด าเนินงานปรบัเพิม่ขึน้จาก 22.3% ในปี 2557 เป็น 24.7% ในปี 2558 และ 29.1% ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 จากการปรบัตวัทีด่ขี ึน้
ของธุรกจิโรงแรม และการควบคุมตน้ทุนในธุรกจิอาหาร ในระหวา่งปี 2559-2561 ทรสิเรทติง้คาดว่าบรษิทัจะมรีายไดเ้พิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 6% ต่อปีจากการ
เพิม่ราคาหอ้งพกัและจากอตัราการเขา้พกัโรงแรมตามปกตทิีร่ะดบั 80% นอกจากน้ี โดยอตัราก าไรจากการด าเนินงานคาดวา่จะอยูท่ีร่ะดบั 23%-25% 

เงินกู้รวมของบริษทัปรบัลดลงจาก 10,256 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธนัวาคม 2557 เป็น 8,311 ล้านบาท ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2559 ส่งผลให้
อตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนปรบัตวัดขีึน้จากระดบั 59.6% ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2557 สูร่ะดบั 50.3% ณ สิน้เดอืนมนีาคม 2559 ในช่วง 3 ปี
ขา้งหน้าบรษิทัมแีผนจะใชเ้งนิลงทุนประมาณ 12,000 ลา้นบาทเพือ่ก่อสรา้งโรงแรมแหง่ใหมแ่ละขยายจ านวนรา้นอาหาร โดยบรษิทัมแีผนจะขยายจ านวน
รา้นอาหารเพิม่เป็น 1,200 รา้นภายในปี 2563 ดงันัน้ คาดวา่อตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัจะเพิม่ขึน้แตอ่ยูใ่นระดบัไมเ่กนิ 55% 

สภาพคลอ่งของบรษิทัอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ โดยเงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัเพิม่สงูขึน้จาก 3,443 ลา้นบาทในปี 2557 เป็น 4,083 ลา้น
บาทในปี 2558 และอยูท่ีร่ะดบั 1,384 ลา้นบาทในชว่งไตรมาสแรกของปี 2559 อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อเงนิกู้รวมเพิม่ขึน้จาก 27.3% ในปี 
2557 เป็น 36.5% ในปี 2558 และทีร่ะดบั 37.6% (ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีด้วยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั) ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 อตัราสว่น
ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่ายตอ่ดอกเบีย้จา่ยเพิม่ขึน้จากระดบั 6.2 เทา่ในปี 2557 เป็น 10.7 เท่าในช่วงไตรมาสแรกของ
ปี 2559 ในช่วง 12 เดอืนขา้งหน้าบรษิทัมภีาระในการช าระหน้ีประมาณ 3,247 ลา้นบาทและมภีาระหน้ีระยะสัน้จ านวน 331 ลา้นบาท โดยสภาพคล่อง
ของบรษิทัจะมเีพยีงพอส าหรบัภาระหน้ีระยะสัน้และจะไดร้บัการสนบัสนุนจากเงนิสดในมอืจ านวน 856 ลา้นบาทรวมทัง้วงเงนิสนิเชื่อจากธนาคารพาณิชย์
ตา่ง ๆ อกีประมาณ 2,000 ลา้นบาท นอกจากน้ี การออกหุน้กูชุ้ดใหมจ่ะน าไปใชช้ าระหน้ีทีจ่ะครบก าหนด 

 
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:  
CENTEL169A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559   A 
CENTEL18NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 700 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561   A 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัวงเงนิไมเ่กนิ 980 ลา้นบาท ไถถ่อนภายในปี 2564   A 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:      Stable                                      
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ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 
 

หน่วย: ลา้นบาท 

       --------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม --------------------------- 
 ม.ค.-มี.ค.           

 2559 
2558            2557   2556            2555  2554 

รายไดจ้ากการขาย 5,220 18,937 17,965 17,096 14,504 11,278 
ดอกเบีย้จ่ายรวม 82 380 455 507 486 414 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน 758 1,676 1,188 1,322 1,021 550 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน 1,384 4,083 3,443 2,938 2,390 1,625 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน 365 1,553 1,371 2,003 1,359 1,525 
สนิทรพัยร์วม 24,713 24,499 24,770 29,212 28,149 21,684 
เงนิกูร้วม 8,311 8,699 10,256 11,482 12,078 10,003 
สญัญาเช่าด าเนินงาน 2,564 2,566 2,602 2,619 1,296 1,274 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 10,749 9,954 8,731 11,152 9,929 6,049 
อตัราสว่นก าไรจากการด าเนินงานก่อนค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/รายได ้(%) 

29.13 24.68 22.32 21.47 19.59 18.77 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 11.30 **         13.23 10.16 10.43 9.67 8.03 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

10.73 7.77 6.23 5.91 5.65 4.87 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 37.59 **         36.51 27.29 21.15 17.87 14.41 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 50.29 53.09 59.56 55.84 57.39 65.09 
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 ซึง่รายงานหรอืขอ้มูลการจดัอนัดบัเครดติ 
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 การจดัอนัดบัและขอ้มลูที่ปรากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท 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 และจะไม่รบัผิดชอบต่อความสูญเสยี หรอืความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากความไม่ถูกต้อง 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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