ร่ างหนังสือชีช้ วน

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
Central Plaza Hotel Public Company Limited
เสนอขาย
“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2559 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี 2564”
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 2.45 ต่อปี โดยชาระดอกเบี ้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุห้ นุ กู้
จานวนที่เสนอขายไม่เกิน 980,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้นไม่เกิน 980,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

เสนอขายให้ ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
(โดยการจัดสรรขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้และบริ ษัท)
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A” แนวโน้ มเครดิต Stable จากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ทังนี
้ ้ ผู้ออกตราสารหนี ้จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อย่างต่อเนื่องจนกว่าสิทธิเรี ยกร้ องตามหุ้นกู้นี ้จะระงับ ลง

ระยะเวลาการจองซือ้ หุ้นกู้

วันที่ 9 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ในระหว่างเวลาทาการของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 4 ของร่ างหนังสือชี ้ชวน

ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้ และร่ างหนังสือชี ้ชวน วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้ และร่ างหนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559
คาเตือน : ก่อนตัดสินในลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอี ยดเกี่ ยวกับผู้ออกตราสารหนี แ้ ละเงื่อนไขของตราสารหนี ้ รวมทังความ
้
เหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของร่ างหนังสือชี ้ชวนนี ้ มิได้ เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการ กากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ ลงทุนในตราสารหนี ้ที่เสนอขาย หรื อมิได้ ประกัน
ราคาหรื อผลตอบแทนของตราสารหนี ้ที่เสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในร่ างหนังสือชี ้ชวนนี ้แต่อย่างใด ทังนี
้ ้ การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วน
ของข้ อมูลในร่ างหนังสือชี ้ชวนนี ้เป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี ้
หากร่ างหนังสือชี ช้ วนมีข้อความหรื อรายการที่เป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ ผู้ถือตราสารหนี ้ที่ได้ ซื ้อตราสารหนี ้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ร่าง
หนังสือชี ้ชวนนันมี
้ ผลใช้ บงั คับ มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัทหรื อเจ้ าของตราสารหนี ้ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ทังนี
้ ้ ภายในหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่ได้ ร้ ู หรื อควรได้ ร้ ู ว่าร่ างหนังสือชี ้ชวนเป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่ร่างหนังสือชี ้
ชวนมีผลใช้ บงั คับ
ทังนี
้ ้ การเสนอขายตราสารหนี ้จะกระทาได้ ต่อเมื่ อแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้และร่ างหนังสือชี ช้ วนที่ได้ ยื่นต่อสานักงา นคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้ บงั คับแล้ ว และจะกระทาโดยการส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนให้ แก่ผ้ ลู งทุน
บุคคลทัว่ ไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้และร่ างหนังสือชี ้ชวนได้ ที่ศนู ย์สารนิเทศ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ในทุกวันทาการของสานักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น.
และ 13.00 น.-16.00 น. หรื อทาง http:// www.sec.or.th

คาเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนการตัดสินใจลงทุน

Disclaimer
ร่ างหนังสือชีช้ วนนี ้จัดทาขึน้ เพื่อเผยแพร่ ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นสาหรับการพิจารณาล งทุนใน
“หุ้นกู้ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2559 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2564” (“หุ้นกู้”) ออกโดยบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัล
พลาซา จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ซึง่ เป็ นหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบันและ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ท้ ี่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ) บริ ษัท และผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ไม่อนุญาตให้ ใช้ ข้อมูลในร่ างหนังสือชี ้ชวนนีเ้ พื่อวัตถุประสงค์อื่น
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ข้างต้ นหรื อจัดทาข้ อมูลดังกล่าวขึน้ ใหม่ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนหรื อเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นนอก จากตัว
แทนที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ลงทุนดังกล่าว ร่ างหนังสือชี ้ชวนนี ้ควรพิจารณาควบคูก่ บั เอกสารที่แนบมา (ถ้ ามี) ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของร่ างหนังสือ
ชี ้ชวนนี ้ ผู้ลงทุนจะต้ องตัดสินใจในการลงทุนด้ วยตัวเอง โดยใช้ ข้อมูลจากร่ างหนังสือชีช้ วนนีเ้ ป็ นเพียงเอกสารประกอบข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัท และ/
หรื อหุ้นกู้ร วมถึงข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ธุร กิ จในปั จจุบันและผลการดาเนิน งานในอดีตของบริ ษัท และข้ อ มูลคาดคะเนและแผนงานเกี่ ย วกับ การ
ดาเนินการของบริ ษัทตามที่ระบุในร่ างหนังสื อ ชี ช้ วนฉบับนีเ้ ป็ นข้ อมูลที่ได้ รั บจากบริ ษัท ซึ่งได้ จัดทาขึน้ เพื่ อ เป็ นข้ อ มูลเบือ้ งต้ นสาหรั บการ
พิจารณาลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขายในครัง้ นี ้ ร่ างหนังสือชี ้ชวนมีข้อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking Statements)
ที่เกี่ยวข้ องกับบทวิเคราะห์และข้ อมูลอื่น ๆ ซึ่งบริ ษัทได้ พิจารณาจากการคาดคะเนผลการดาเนินงานในอนาคตของบริ ษัท และประมาณการ
รายได้ ในอนาคตที่ยงั ไม่อาจกาหนดได้ ในขณะนี ้ นอกจากนี ้ ข้ อความในลักษณะดังกล่าวเกี่ยวกับโอกาส โครงการดาเนินงาน และกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจของบริ ษัทในอนาคต ซึง่ ข้ อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าวเป็ นความเห็นของบริ ษัทในปั จจุบนั เกี่ยวกับเหตุการณ์
ในอนาคต ซึง่ มิได้ เป็ นการรับรองผลประกอบการในอนาคตของบริ ษัท แต่อย่างใด ดังนัน้ ผลที่จะเกิดขึ ้นจริ งในอนาคต จึงอาจมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญจากข้ อ มูลที่ปรากฏอยู่ในข้ อความที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณ์ ในอนาคตดังกล่าวเนื่องจากปั จจัยต่างๆ ผู้ลงทุนจึงควร
พิจารณาและไม่อาจยึดถือเอาข้ อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ ในอนาคตได้ รวมทังไม่
้ มีการรับรองหรื อยืนยันความถูกต้ องหรื อความ
สมบูรณ์ของข้ อมูลที่ปรากฎในร่ างหนังสือชี ้ชวนนี ้
ข้ อมูลทังหมดที
้
่เกี่ยวกับบริ ษัท รวมถึงข้ อมูลที่จดั ทาเกี่ยวกับธุรกิจในปั จจุบนั และผลการดาเนินการในอดีตของบริ ษัท และข้ อมูลการคาดคะเน
และแผนงานเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท เป็ นข้ อมูลที่ได้ รับจากบริ ษัท ถึงแม้ วา่ ข้ อมูลที่ระบุอยู่ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้เป็ นเป็ น ข้ อมูลที่
ได้ รับจากแหล่งข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะไม่รับรองหรื อยืนยันความถูกต้ อง หรื อความสมบูรณ์ของข้ อมูลดังกล่าว และ
ข้ อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรื อแก้ ไขได้ ในอนาคตโดยไม่มีการแจ้ งล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จ ะไม่
รับผิดชอบในความถูกต้ องหรื อความสมบูรณ์ของข้ อมูลที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้แต่อย่างใด
การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง ซึง่ ผู้สนใจลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องด้ วยความรอบคอบ ผู้สนใจลงทุนต้ องใช้ วจิ ารณญาณ
ของตนเองในการศึกษาบริ ษัท และข้ อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี ้รวมทังความเสี
้
่ยงที่เกี่ยวข้ อง ผู้ที่ได้ รับร่ างหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้จะต้ องไม่ถือว่า
ข้ อมูลที่ระบุในร่ างหนังสือชี ้ชวนนี ้เป็ นการให้ คาปรึกษาทางกฎหมาย ทางธุรกิจหรื อการลงทุน หรื อภาษี ผู้ลงทุนควรปรึ กษาที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ที่ปรึกษาทางธุรกิจและการลงทุน รวมทังทางภาษี
้
เกี่ยวกับข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้นี ้ด้ วยตนเอง
การจัดส่งร่ างหนังสือชีช้ วนนี ้หรื อการเสนอขายหุ้นกู้ครัง้ นี ้มิได้ เป็ นการรั บรองโดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ว่าข้ อมูลในร่ างหนั งสือชี ้ชวนนี ้
ถูกต้ องครบถ้ วนสมบูรณ์ไม่วา่ ในวันที่ออกร่ างหนังสือชี ้ชวนนี ้หรื อภายหลัง และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไม่ได้ รับรองความถูกต้ องหรื อความสมบูรณ์ของร่ างหนังสือชี ้ชวนนี ้แต่อย่างใด

สารบัญ
ส่ วนที่ 1

สรุปข้ อมูลสาคัญของตราสาร (Factsheet)

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 1

ส่ วนที่ 2

ข้ อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 1

ส่ วนที่ 3

ผู้ออกตราสารหนี ้
3.1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสี่ยง
4. ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
3.2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
8. โครงสร้ างการจัดการ
9. การกากับดูแลกิจการ
3.3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
10. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
11. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

ส่ วนที่ 4

ส่ วนที่ 5

ส่วนที่ 3.1 (1) หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 3.1 (3) หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 3.1 (4) หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 3.1 (5) หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 3.1 (6) หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 3.2 (7) หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 3.2 (8) หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 3.2 (9) หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 3.3 (10) หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 3.3 (11) หน้ าที่ 1

ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้
1. รายละเอียดของตราสารหนี ้ที่เสนอขาย
2. ข้ อจากัดการโอนตราสารหนี ้ที่เสนอขาย
3. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 1
ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 19
ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 20

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่วนที่ 5 หน้ าที่ 1

เอกสารแนบ 1

ร่ างข้ อกาหนดสิทธิ

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในบริษัทย่ อย

เอกสารแนบ 4

งบการเงิน

เอกสารแนบ 5

รายงานการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ

แบบ Factsheet ตราสารหนีท้ วั่ ไป และคาอธิบาย
สรุ ปข้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (Factsheet)
ข้อมูล ณ วันที่ (08/08/2559)
ข้ อมูลสรุปนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูลสรุป
เกีย่ วกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้และของบริษัททีอ่ อกและเสนอขายหุ้นกู้ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียด
จากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้ จากผู้จดั การการจัดจาหน่ ายหุ้นกู้และบริษัท หรืออาจศึกษาข้ อมูล
ได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและร่ างหนังสือชี้ชวนทีบ่ ริษัทยืน่ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.
สรุปข้ อมูลสาคัญของหุ้นกู้ (Factsheet)
“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี 2564"
ออกโดย บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทีส่ าคัญของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร

หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
ไม่มีประกัน และไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้

จานวนหน่ วยทีเ่ สนอขาย

ไม่เกิน 980,000 (เก้ำแสนแปดหมื่น)
หน่วย

สกุลเงิน
การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ

บำท
ไม่มี
ผูค้ ้ ำประกัน/ผูร้ ับอำวัล
 ตรำสำร
ผูอ้ อกตรำสำร
ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุน้ กูท้ ี่
ระดับ “A” แนวโน้ม Stable โดยบริ ษทั ทริ ส
เรทติ้ง จำกัด เมื่ อวันที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ.
2559 ทั้ง นี้ ผูอ้ อกหุ ้ น กู้จ ะจัด ให้มี ก ำรจัด
อันดับควำมน่ ำเชื่ อถื อของหุ ้นกู้จ ำกสถำบัน
จัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถือที่ สำนักงำน ก.ล.ต.
ให้ ค วำมเห็ น ชอบอย่ำ งต่ อ เนื่ อ งตลอดอำยุ
หุน้ กู้

มูลค่ าทีต่ ราไว้ ต่อหน่ วย
มูลค่ าการเสนอขายรวม

1,000 (หนึ่งพัน) บำท
ไม่เกิน 980,000,000 (เก้ำร้อยแปด
สิ บล้ำน) บำท
1,000 (หนึ่งพัน) บำท
หุน้ กูท้ ี่เสนอขำยเป็ นกำรเสนอขำยต่อ
ผูล้ งทุ น สถำบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุ น
รำยใหญ่เ ท่ ำนั้น ดัง นั้น ผูอ้ อกหุ ้น กู้
และ/หรื อ นำยทะเบี ย นหุ ้ น กู้ ข อ
สงวนสิ ทธิ ที่ จ ะปฏิ เ สธไม่ รั บ จด
ท ะ เ บี ย น ก ำ ร โ อ น
หุ ้น กู้ไ ม่ ว่ำ ในทอดใดๆ ให้แ ก่ ผู ้รั บ
โอนที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู ้ล งทุ น สถำบัน หรื อ ผู ้
ลงทุ นรำยใหญ่ดังกล่ำวข้ำงต้น เว้น
แต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
ไม่มี
ไม่มี

ประเภทการเสนอขาย
อัตราดอกเบีย้

ราคาเสนอขายหน่ วยละ
ข้ อจากัดในการขาย/โอน (ถ้ ามี)

 PP (II&HNW)
การไถ่ ถอนก่ อนกาหนด
 คงที่
การคา้ ประกัน/หลักประกัน
หุ ้นกูม้ ีอตั รำดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ 2.45 (สอง
จุดสี่ หำ้ ) ต่อปี ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะชำระดอกเบี้ยใน
วันที่ 11 กุมภำพันธ์ และวันที่ 11 สิ งหำคม
ของทุ กปี ตลอดอำยุของหุ ้นกู้แต่ละชุ ด โดย
จำนวนดอกเบี้ยสำหรับหุน้ กูท้ ี่ตอ้ งชำระในแต่
ละงวดดอกเบี้ ย ให้คำนวณจำกเงินต้นคงค้ำง
ของหุ ้ น กู้ใ นอัต รำดอกเบี้ ย หุ ้น กู้ โดยอำศัย
หลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ ง ) ปี มี 365 (สำมร้ อ ยหก
สิ บห้ำ) วัน และโดยกำรนับจำนวนวันที่ผ่ำน
ไปจริ งในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง
ลอยตัว
ส่วนที่ 1 หน้ า 1

สรุ ปข้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (Factsheet)
ชำระดอกเบี้ยของหุน้ กูท้ ุกๆ 6 (หก) เดือน
งวดการจ่ ายดอกเบีย้
วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2560
วันจ่ ายดอกเบีย้ งวดแรก

ข้ อกาหนดในการดารง
อัตราส่ วนทางการเงิน (ถ้ ามี)

อายุตราสาร

มีอำยุ 5 (ห้ำ) ปี

นายทะเบียนหุ้นกู้

วันทีอ่ อกตราสาร

วันที่ 11 สิ งหำคม 2559

ผู้จดั จาหน่ าย

วันทีค่ รบกาหนดอายุ
ระยะเวลาการเสนอขาย

วันที่ 11 สิ งหำคม 2564
วันที่ 9 - 10 สิ งหำคม 2559

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ข้อมูล ณ วันที่ (08/08/2559)
ผู ้อ อกหุ ้ น กู้ จ ะต้ อ งด ำรงสั ด ส่ วน
หนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น (Interest Bearing Debt to
Equity Ratio) ของผูอ้ อกหุ ้นกู้ใน
อัตรำส่ วนไม่เกิน 2 :1 (สองต่อหนึ่ ง)
เท่ ำ ณ วันสิ้ นงวดบัญชี ของแต่ละปี
โดยท ำกำรค ำนวณจำกงบกำรเงิ น
รวมที่ได้รับกำรตรวจสอบบัญชี แล้ว
ทั้งนี้ ตำมรำยละเอียดและเงื่ อนไขที่
ระบุไว้ในข้อ 7.1.11 ของข้อกำหนด
สิ ทธิ
ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จำกัด
(มหำชน)
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน)
ไม่มี

ลาดับการได้ รับชาระหนีก้ รณีผ้อู อกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ
ร่ ำง

ความเสี่ยงของตราสาร
อายุตราสาร
มากกว่า 5 ปี


1 – 5 ปี
น้ อยกว่า 1 ปี
AAA - AA

A - BBB

noninvestment
grade

unrated

คาเตือนทีส่ าคัญ
 ตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศไทยมีสภำพคล่องต่ำ กำรขำย
หุ ้น กู้ก่ อ นวัน ครบก ำหนดไถ่ ถ อนในตลำดรองนั้น อำจ
Credit
rating
ได้รับมูลค่ำขำยหุ ้นกูล้ ดลงหรื อเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับ
สภำวะและควำมต้องกำรของตลำดในขณะนั้น
 อั น ดั บ ควำมน่ ำเ ชื่ อ ถื อข อง หุ ้ น กู้ เ ป็ นเ พี ย ง ข้ อ มู ล
ประกอบกำรตัด สิ น ใจลงทุ น เท่ ำ นั้น มิ ใ ช่ เ ป็ นกำรให้
คำแนะนำให้ซ้ือ ขำย หรื อถือครองหุ ้นกูท้ ี่เสนอขำย ทั้งยัง
มิได้เป็ นกำรรับประกันควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ของ
ผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ต่อย่ำงใด

ส่วนที่ 1 หน้ า 2

สรุ ปข้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (Factsheet)

ข้อมูล ณ วันที่ (08/08/2559)

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงทีส่ าคัญของตราสาร
หุ ้นกูไ้ ม่มีลกั ษณะพิเศษและไม่มีควำมเสี่ ยงของหุ ้นกูใ้ นลักษณะพิเศษใดๆ กล่ำวคือ มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยหุ ้นกูใ้ นอัตรำคงที่อย่ำงชัดเจน
และแน่นอน และผูอ้ อกหุน้ กูต้ กลงชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนไม่วำ่ ในกรณี ใดๆ โดยไม่มีขอ้ กำหนดในกำรแปลงสภำพหุ ้นกูเ้ ป็ นหุ ้นหรื อสิ นทรัพย์อื่นใด
และไม่มีเหตุกำรณ์หรื อเงื่อนไขใดที่อนุญำตให้มีกำรไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนกำหนด นอกจำกนั้น สิ ทธิหรื อลำดับในกำรรับชำระหนี้ของผูถ้ ือหุน้ กูย้ งั เท่ำเทียมกับ
ลำดับในกำรรับชำระหนี้ของเจ้ำหนี้สำมัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ ยสิ ทธิของผูอ้ อกหุน้ กู้
นอกจำกนี้ ข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิ และหน้ำที่ ของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกู้ ("ข้ อกาหนดสิ ทธิฯ") กับตัวอย่ำงข้อกำหนดว่ำด้วยสิ ทธิ และหน้ำที่
ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กูข้ องสำนักงำน ก.ล.ต. ("ข้ อกาหนดสิทธิมาตรฐาน") มีขอ้ แตกต่ำงที่เป็ นสำระสำคัญในเรื่ องของเหตุกำรณ์ที่ถือว่ำเป็ นเหตุผิด
นัดตำมข้อกำหนดสิ ทธิฯ ดังต่อไปนี้
1) กรณี ผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ม่ปฏิ บตั ิตำมข้อตกลง เงื่ อนไข หรื อภำระหน้ำที่ ไม่ว่ำข้อใดข้อหนึ่ งตำมที่ กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ (เว้นแต่กรณี กำรไม่
ชำระเงินต้น และ/หรื อ ดอกเบี้ย) โดยหำกเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวเป็ นเหตุที่สำมำรถแก้ไขได้ แต่ไม่ได้รับกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิ บ) วัน
ภำยหลังจำกวันที่ได้มีกำรส่ งหนังสื อแจ้งให้ผอู ้ อกหุ ้นกูแ้ ก้ไขกำรกระทำผิดข้อตกลงดังกล่ำวแล้ว โดยผูถ้ ือหุ ้นกู้ (ไม่ว่ำรำยเดียวหรื อหลำยรำย
รวมกัน) ซึ่งถือหุน้ กูร้ วมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 25 (ยีส่ ิ บห้ำ) ของหุน้ กูท้ ี่ยงั มิได้ทำกำรไถ่ถอนทั้งหมด อย่ำงไรก็ดี หำกเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวเป็ นเหตุ
ที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ ก็ให้ถือว่ำเป็ นเหตุผิดนัดเกิดขึ้นโดยทันที โดยมิตอ้ งมีระยะเวลำ 30 (สำมสิ บ) วัน เพื่อกำรแก้ไขดังกล่ำวข้ำงต้น
2) กรณี ที่ผอู ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยตกเป็ นผูม้ ีหนี้ สินล้นพ้นตัว ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อถูกเจ้ำพนักงำนยึด บังคับหรื ออำยัดทรัพย์ หรื อมีกำร
ฟ้ องร้องเหนือทรัพย์สิน (ไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่วนที่สำคัญ) หรื อผูอ้ อกหุน้ กู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยกระทำกำรใดๆ อันอำจเป็ นเหตุให้ตนต้องตก
อยูภ่ ำยใต้ขอ้ สันนิษฐำนว่ำตนเป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว ตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ 8 ของพระรำชบัญญัติลม้ ละลำย พุทธศักรำช 2483 (รวมทั้งที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) หรื อกรณี มีกำรยื่นขอ (ไม่วำ่ โดยบุคคลอื่นหรื อโดยตนเอง) ให้ผอู ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยล้มละลำย โดยศำลที่มีอำนำจ
ได้รับคำขอนั้นไว้พิจำรณำแล้ว หรื อมีกำรเริ่ มดำเนิ นกำร (ไม่ว่ำโดยบุคคลอื่นหรื อโดยตนเอง) เพื่อขอฟื้ นฟูกิจกำรของผูอ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อ
บริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ ภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หรื อ กรณี มีกำรเจรจำปรับโครงสร้ำงหนี้หรื อประนอมหนี้ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละ/หรื อ บริ ษทั ย่อย หรื อ
กรณี ที่ผอู ้ อกหุน้ กู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยทำกำรหยุดพักชำระหนี้เป็ นกำรทัว่ ไป
3) กรณี ที่ผอู ้ อกหุน้ กูถ้ ูกคำพิพำกษำถึงที่สุดหรื อคำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำรถึงที่สุดให้ชำระเงินครั้งเดียวหรื อหลำยครั้งรวมกันเกินกว่ำจำนวนที่
ระบุไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ ฯ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 11.1(จ) ของข้อกำหนดสิ ทธิ ฯ โดยผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ม่สำมำรถทำกำรชำระเงินให้ครบถ้วนได้ตำม
คำสัง่ ดังกล่ำว หรื อผูถ้ ือหุน้ กู้ (ไม่วำ่ รำยเดียวหรื อหลำยรำยรวมกัน) ซึ่งถือหุน้ กูไ้ ม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 25 (ยีส่ ิ บห้ำ) ของหุน้ กูท้ ี่ยงั มิได้ไถ่ถอนทั้งหมด
มีควำมเห็นอันสมควรว่ำกำรชำระเงินดังกล่ำวอำจทำให้ผอู ้ อกหุน้ กูไ้ ม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดหรื อเงื่อนไขใดๆ ภำยใต้ขอ้ กำหนดสิ ทธิได้
4) กรณี กำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ไม่วำ่ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งของผูอ้ อกหุน้ กูท้ ี่มีอยูภ่ ำยใต้หุน้ กูแ้ ละข้อกำหนดสิ ทธิกลำยเป็ นสิ่ งที่มิชอบด้วยกฎหมำย ขัดต่อ
กฎหมำย หรื อไม่มีผลผูกพันผูอ้ อกหุน้ กู้ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 11.1(ฉ) ของข้อกำหนดสิ ทธิฯ
5) เมื่อมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง กำรงดเว้น หรื อยกเลิกใบอนุ ญำต หนังสื อรับรอง หนังสื อยินยอม สิ ทธิ ประโยชน์ใดๆ ที่ ผูอ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อ
บริ ษทั ย่อยได้รับจำกหน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ บุคคล หรื อนิ ติบุคคลใด ๆ ซึ่ งผูอ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยจำเป็ นต้องมีไว้หรื อใช้ในกำร
ประกอบธุ รกิ จของตน ซึ่ งกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง กำรงดเว้น หรื อยกเลิกเช่ นว่ำนั้น อำจก่ อให้เกิ ดผลกระทบในทำงลบอย่ำงมี นัยสำคัญต่อ
ควำมสำมำรถของผูอ้ อกหุ ้นกู้ในกำรปฎิ บตั ิ ตำมข้อกำหนดสิ ทธิ หรื อตำมสัญญำในกำรชำระหนี้ ตำมหุ ้นกูแ้ ละผูอ้ อกหุ ้นกู้ไม่สำมำรถแก้ไข
เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวได้ภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิ บ) วันนับจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์น้ นั ๆ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 11.1(ช) ของข้อกำหนดสิ ทธิฯ
6) เมื่อผูอ้ อกหุน้ กูห้ รื อบริ ษทั ย่อยถูกดำเนินกำรโดยทำงกฎหมำย หรื อคำสัง่ ของรัฐ หรื อเพรำะกรณี อื่นใดอันมีผลให้กำรดำเนิ นงำนหรื อธุรกิจของผู ้
ออกหุน้ กูห้ รื อบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวต้องเปลี่ยนแปลงหรื อสะดุดลง หรื อมีผลให้ทรัพย์สิน หรื อรำยได้ของผูอ้ อกหุ ้นกูห้ รื อบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวไม่วำ่
ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนต้องถูกยึด อำยัด เวนคื น หรื อตกเป็ นของหน่ วยงำนรำชกำรใดๆ ของรำชอำณำจักรไทย และกรณี ดังกล่ำวก่อให้เกิ ด
ผลกระทบในทำงลบอย่ำงสำคัญต่อผูอ้ อกหุ ้นกู้ และผูอ้ อกหุ ้นกูม้ ิ ได้แก้ไขเยียวยำเหตุกำรณ์ ดงั กล่ำวภำยใน 30 (สำมสิ บ) วัน นับแต่วนั เกิ ด
เหตุกำรณ์ดงั กล่ำว ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 11.1(ซ) ของข้อกำหนดสิ ทธิฯ
รำยละเอียดของหุน้ กูท้ ี่เสนอขำยปรำกฏตำมแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหุน้ กู้ (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และหนังสื อชี้ชวน ในส่วน
ที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุน้ กู้ หัวข้อ 1.1 ลักษณะสำคัญของหุน้ กูท้ ี่เสนอขำย หน้ำ 1 และหัวข้อ 2 ชนิดของหุน้ กู้ มูลค่ำที่ตรำไว้ อัตรำ
ดอกเบี้ย และอำยุของหุน้ กู้ หน้ำ 5
ร่ ำง

ส่วนที่ 1 หน้ า 3

สรุ ปข้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (Factsheet)

ข้อมูล ณ วันที่ (08/08/2559)
ความเสี่ยงของตราสาร

ความเสี่ยงของตราสาร
(ก) ความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk)
ผูถ้ ือหุน้ กูม้ ีควำมเสี่ ยงที่อำจจะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยหรื อเงินต้น ในกรณี ที่ธุรกิจและผลกำรดำเนินงำนของผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ม่เป็ นไปตำมที่คำดหมำย
หรื อทรัพย์สินของผูอ้ อกหุ ้นกู้ มีไม่เพียงพอต่อกำรชำระหนี้ ดังนั้น ก่อนกำรตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนควรพิจำรณำฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถในกำร
ชำระหนี้ ของผูอ้ อกหุ ้นกู้จำกข้อมูลที่ ระบุ ไว้ในหนังสื อชี้ ชวน ในกำรประเมิ นควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตของหุ ้นกู้ ผูล้ งทุ นสำมำรถดู กำรจัดอันดับควำม
น่ำเชื่อถือของหุน้ กูท้ ี่จดั ทำโดยสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือประกอบกำรตัดสิ นใจลงทุนได้ ถ้ำกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ ้นกูต้ ่ำ แสดงว่ำควำม
เสี่ ยงด้ำนเครดิตของหุน้ กูห้ รื อผูอ้ อกหุน้ กูส้ ูง ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยควำมเสี่ ยงที่สูงของหุน้ กูด้ งั กล่ำว
อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถือมิได้เป็ นกำรให้คำแนะนำให้ซ้ื อ ขำย หรื อถือครองหุ ้นกูท้ ี่ เสนอขำยแต่อย่ำงใด และกำรจัดอันดับ
ควำมน่ ำเชื่ อถืออำจมีกำรยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอำยุของหุ ้นกู้ ผูล้ งทุนควรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของบริ ษทั ผูอ้ อกหุ ้นกูร้ วมถึงกำรปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงกำรจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถือ ได้จำกเว็บไซต์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สถำบันจัดอันดับควำม
น่ำเชื่อถือที่เกี่ยวข้อง หรื อสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย
(ข) ความเสี่ยงด้ านราคา (Price Risk)
รำคำตลำดของหุน้ กูน้ ้ นั อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลำยประกำร ยกตัวอย่ำงเช่น ระดับอัตรำดอกเบี้ยในตลำดกำรเงิน นโยบำยของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย สภำวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตรำเงินเฟ้ อ อำยุของหุ ้นกู้ หรื ออุปสงค์ส่วนเกินหรื อส่ วนขำดของหุ ้นกู้ ดังนั้น ผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ ำจได้รับ
ผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำหุน้ กู้ ในกรณี ที่มีกำรซื้อขำยตรำสำรก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ หุ ้นกูท้ ี่มีอำยุคงเหลือยำวกว่ำจะได้รับผลกระทบ
จำกควำมผันผวนดังกล่ำวมำกกว่ำ
(ค) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk)
ผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ ำจไม่สำมำรถขำยหุ ้นกูก้ ่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ ้นกูไ้ ด้ทนั ทีในรำคำที่ตนเองต้องกำร เนื่ องจำกกำรซื้ อขำยเปลี่ยนมือของหุ ้นกูใ้ น
ตลำดรองอำจมีไม่มำก ทั้งนี้ ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะไม่นำหุ ้นกูไ้ ปจดทะเบียนซื้ อขำยในตลำดตรำสำรหนี้ (BEX) หรื อตลำดรองใดๆ อย่ำงไรก็ดี ผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ ำจซื้ อ
ขำยหุน้ กูไ้ ด้ที่ธนำคำรพำณิ ชย์ บริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อนิ ติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญำตค้ำหลักทรัพย์อนั เป็ นตรำสำรแห่ งหนี้ หำกมีผเู ้ สนอซื้ อหรื อขำยหุ ้นกู้
ผ่ำนผูม้ ีใบอนุญำตดังกล่ำวข้ำงต้น นอกจำกนี้ ผูถ้ ือหุน้ กูจ้ ะไม่สำมำรถขำยหรื อโอนหุน้ กูใ้ ห้แก่บุคคลใดๆ โดยทัว่ ไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขำยหรื อโอนหุ ้น
กูไ้ ด้เฉพำะภำยในกลุ่มผูล้ งทุ นสถำบันและผูล้ งทุนรำยใหญ่เท่ำนั้น เนื่ องจำกผูอ้ อกหุ ้นกู้ได้จดข้อจำกัดกำรโอนไว้กบั สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรั พย์และตลำดหลัก ทรั พ ย์ ให้จ ำกัดกำรโอนหุ ้นกู้เฉพำะภำยในกลุ่ม ผูล้ งทุ น สถำบัน และผูล้ งทุ น รำยใหญ่ต ำมค ำนิ ยำมที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กจ.5/2552 เรื่ อง กำรกำหนดบทนิ ยำมในประกำศเกี่ ยวกับกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี้ ทุก
ประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนำคม พ.ศ. 2552 (ตำมที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรื อใช้แทนที่) และ ตำมประเภทและลักษณะที่นิยำมไว้ในข้อ 2 และข้อ 3 ของ
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กจ. 9/2555 เรื่ อง กำรกำหนดบทนิยำมผูล้ งทุนสถำบันและผูล้ งทุนรำยใหญ่ ฉบับลงวันที่ 9
กรกฎำคม พ.ศ. 2555 (ตำมที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรื อใช้แทนที่)
ความเสี่ยงทัว่ ไป
(ก) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก
ธุรกิจโรงแรมเป็ นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกปั จจัยภำยนอกที่ทำให้เกิดควำมผันผวนของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว ซึ่ งอยูน่ อกเหนื อ
กำรควบคุมของผูป้ ระกอบกำร เช่นปั ญหำกำรขำดเสถียรภำพทำงกำรเมืองและกำรชุมนุ มทำงกำรเมือง ปั ญหำก่อกำรร้ำย ปั ญหำภัยธรรมชำติ ปั ญหำ
เศรษฐกิ จตกต่ำ ตลอดจนควำมเสื่ อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ ซึ่ งล้วนส่ งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อกำรตัดสิ นใจในกำรเดินทำงของ
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่ำงประเทศ
ในส่วนของธุรกิจอำหำรบริ กำรด่วนนั้นอำจได้รับผลกระทบจำกปั จจัยภำยนอกเช่นกัน ยกตัวอย่ำงเช่น กำรแพร่ ระบำดของโรคติดต่อในสัตว์ซ่ ึ ง
เป็ นวัตถุดิบหลักในกำรประกอบอำหำร เช่น โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza หรื อ Bird Flu)
(ข) ความเสี่ยงในการสู ญเสียรายได้ บางส่ วนจากการแข่ งขันทางธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรมเป็ นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันสูงมำโดยตลอด ซึ่งมีสำเหตุมำจำกกำรเพิ่มจำนวนของโรงแรมโดยเฉพำะระดับกลำงและระดับบน ส่ งผล
ให้เกิดกำรแข่งขันด้ำนรำคำมำกขึ้น รวมทั้งผูป้ ระกอบกำรเดิมได้มีกำรพัฒนำและปรับตัวเพื่อกำรแข่งขันมำกขึ้น ปั จจัยดังกล่ำวส่ งผลกระทบต่อรำยได้
และกำไรของบริ ษทั บ้ำง
ร่ ำง
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สรุ ปข้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (Factsheet)
ข้อมูล ณ วันที่ (08/08/2559)
ในส่วนของธุรกิจอำหำรบริ กำรด่วนเป็ นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันค่อนข้ำงสูงมำโดยตลอดเช่นกัน เพรำะมีคู่แข่งรำยใหม่เข้ำมำแข่งขันเสมอ เนื่ องจำก
ธุรกิ จอำหำรเป็ นธุ รกิจที่ มีกำรป้ องกันผูเ้ ข้ำร่ วมธุรกิ จรำยใหม่อยูใ่ นระดับต่ำ อีกทั้งยังมีสินค้ำชนิ ดใหม่ซ่ ึ งเป็ นทำงเลือกใหม่ของผูบ้ ริ โภคเพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อรำยได้และกำไรของบริ ษทั ได้
(ค) ความเสี่ยงในการสู ญเสียรายได้ บางส่ วนจากการดาเนินธุรกิจภายใต้ สัญญาแฟรนไชส์
บริ ษทั ย่อยดำเนิ นธุรกิจอำหำรบริ กำรด่วนทั้งหมดภำยใต้สัญญำแฟรนไชส์จำกผูใ้ ห้สิทธิ (Franchisor) ในต่ำงประเทศ ทั้งนี้ สัญญำแฟรนไชส์
ต่ำงๆนั้น มีกำรระบุเงื่อนไขและอำยุของสัญญำไว้ หำกสัญญำดังกล่ำวครบกำหนดและผูใ้ ห้สิทธิ ในต่ำงประเทศไม่ประสงค์จะต่อสัญญำดังกล่ำว หรื อตก
ลงต่อสัญญำดังกล่ำวภำยใต้ขอ้ กำหนดหรื อเงื่อนไขที่ไม่เป็ นคุณต่อบริ ษทั ย่อย เช่น กำรปรับเพิ่มค่ำ Initial Fee สำหรับกำรเปิ ดสำขำใหม่ของร้ำนอำหำร
บริ กำรด่วนหรื อปรับเพิ่มอัตรำส่ วนแบ่งรำยได้อย่ำงมีนัยสำคัญ กรณี น้ ี อำจส่ งผลให้บริ ษทั สู ญเสี ยรำยได้จำกกำรดำเนิ นธุรกิ จอำหำรบริ กำรด่วนภำยใต้
สัญญำแฟรนไชส์ไปทั้งหมดหรื อบำงส่วน
(ง) ความเสี่ยงในการสู ญเสียรายได้ บางส่ วนจากการดาเนินธุรกิจอาหารและอาหารบริการด่ วนอันเป็ นผลจากการต่ อสัญญาเช่ าพืน้ ทีป่ ระกอบธุรกิจ
ช่องทำงกำรจำหน่ำยสำหรับธุรกิจอำหำรและอำหำรบริ กำรด่วนที่ดำเนินกำรโดยบริ ษทั ย่อย ทั้งในลักษณะร้ำนค้ำหรื อกำรตั้งเคำน์เตอร์ ส่วนใหญ่
จะเป็ นกำรเช่ำพื้นที่ในศูนย์กำรค้ำและห้ำงสรรพสิ นค้ำภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำพื้นที่ ซึ่งมีกำรระบุเงื่อนไขและอำยุของสัญญำไว้ หำกสัญญำดังกล่ำวครบกำหนด
และบริ ษทั ย่อยไม่ได้รับกำรต่อสัญญำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่ วนของพื้นที่ เช่ำที่ มีศกั ยภำพหรื อหำกผูใ้ ห้เช่ ำตกลงต่อสัญญำเช่ำภำยใต้ขอ้ กำหนดหรื อ
เงื่อนไขที่ไม่เป็ นคุณต่อบริ ษทั ย่อย เช่น มีกำรปรับเพิ่มอัตรำค่ำเช่ำขึ้นจำกเดิมอย่ำงมีนยั สำคัญหรื อบริ ษทั ย่อยอำจต้องชำระค่ำตอบแทนสิ ทธิ กำรเช่ำหรื อค่ำ
จดทะเบียนสิ ทธิกำรเช่ำเป็ นจำนวนมำก บริ ษทั อำจได้รับผลกระทบจำกกำรสูญเสี ยรำยได้จำกกำรดำเนินธุรกิจในพื้นที่เช่ำดังกล่ำวไปทั้งหมดหรื อบำงส่วน
(จ) ความเสี่ยงจากการต้ องปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขของการออกหุ้นกู้และสัญญาเงินกู้ยมื ระยะยาว
ภำยใต้เงื่อนไขของหุน้ กูข้ องบริ ษทั และสัญญำเงินกูย้ มื ระยะยำวของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง กำหนดให้บริ ษทั ดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สินที่มี
ภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ โดยคำนวณจำกงบกำรเงินรวมทุกรำยไตรมำสของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไว้ในอัตรำไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึ่ ง) ทั้งนี้ ณ
วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีระดับอัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ 0.77 เท่ำ
(ฉ) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อมีรำยได้บำงส่วนที่เป็ นเงินสกุลต่ำงประเทศ ซึ่ งได้รับจำกผูจ้ องห้องพักโรงแรมจำกต่ำงประเทศ และค่ำธรรมเนี ยมใน
กำรรับจ้ำงบริ หำรโรงแรม ซึ่งทำงบริ ษทั ได้มีกำรตั้งอัตรำค่ำห้องพักโดยพิจำรณำจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในแต่ละปี จำกกำรประเมินของนักวิเครำะห์ และได้
ตั้งค่ำเผื่อควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนไว้อีกทอดหนึ่ง รวมทั้งมีรำยจ่ำยบำงส่วนที่เป็ นเงินสกุลต่ำงประเทศเช่น ค่ำ Initial Fee สำหรับกำรเปิ ดสำขำใหม่
ของร้ำนอำหำรประเภทแฟรนไชส์ รวมทั้งกำรสัง่ ซื้อวัตถุดิบบำงประเภทของธุรกิจอำหำรจำกต่ำงประเทศ
(ช) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
ควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยอำจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริ ษทั ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี
หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยรวม 8,311 ล้ำนบำท คิดเป็ น 59.5% ของหนี้สินรวม โดยหำกอัตรำดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรื อลดลงทุก 0.25% จะส่งผลให้บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยเพิม่ ขึ้นหรื อลดลงประมำณปี ละ 10 ล้ำนบำท
รำยละเอียดของควำมเสี่ ยงทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหุน้ กูป้ รำกฏตำมแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหุน้ กู้ (แบบ 69-DEBTII&HNW) และหนังสื อชี้ชวน ส่วนที่ 3.1 (3) ปั จจัยควำมเสี่ ยง
ร่ ำง
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ข้ อมูลผู้ออกตราสาร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจโรงแรมภำยใต้ชื่อ “เซ็นทำรำ” ที่ใช้อย่ำงเป็ นทำงกำรสำหรับโรงแรมในเครื อของบริ ษทั โดยมีนโยบำยและกลยุทธ์
ทำงกำรตลำดที่แตกต่ำงกันสำหรับแต่ละแบรนด์ ในปั จจุบนั ธุรกิจโรงแรมและรี สอร์ทในเครื อเซ็นทำรำแบ่งเป็ น 6 แบรนด์ ได้แก่ เซ็นทำรำแกรนด์โฮเทล
แอนด์รีสอร์ท เซ็นทำรำโฮเทลแอนด์รีสอร์ท เซ็นทำรำบูติกคอลเลกชัน เซ็นทำรำเรสซิเดนซ์แอนด์สวีท เซ็นทรำโฮเท็ลแอนด์รีสอร์ท และโคซี่ โฮเทล โดย
ให้บริ กำรทำงด้ำนห้องพัก ภัตตำคำรและบำร์ ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม และบริ กำรอื่นๆ เช่น บริ กำรซักรี ด ศูนย์บริ หำรร่ ำงกำย สปำ สระว่ำยน้ ำ บริ กำร
แลกเปลี่ยนเงิ นตรำต่ำงประเทศ และอื่นๆ และบริ ษทั ยังได้ลงทุนในกิ จกำรที่ ควบคุมร่ วมกัน 1 บริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิจโรงแรม ลงทุนในกองทุนรวม
อสังหำริ มทรัพย์ 1 แห่ง และศูนย์กำรเรี ยนรู ้อีก 1 แห่ง ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 โรงแรมที่บริ ษทั เป็ นเจ้ำของและอยูใ่ นกองทุนอสังหำริ มทรัพย์มีจำนวน
ห้องทั้งสิ้น 3,976 ห้อง ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทำงเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวชำยฝั่งทะเลด้ำนอ่ำวไทยและอันดำมันในประเทศไทยและเกำะมัลดีฟส์
รวมทั้งบริ ษทั ได้รับจ้ำงให้เป็ นผูด้ ำเนินกิจกำรและบริ หำรโรงแรม ภำยใต้สัญญำบริ หำรโรงแรม (Hotel Management Agreement) อีกหลำยแห่ ง
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 โรงแรมที่บริ ษทั รับบริ หำรซึ่งรวมทั้งโรงแรมที่บริ ษทั เป็ นเจ้ำของมีจำนวนห้องทั้งสิ้ น 10,571
ห้อง
นอกจำกธุรกิจด้ำนโรงแรมแล้ว บริ ษทั ได้บริ หำรและจัดกำรแบรนด์ธุรกิจอำหำรบริ กำรด่วน (Quick Service Restaurant “QSR”) เพื่อจำหน่ำย
อำหำรประเภทต่ำงๆ ในห้ำงสรรพสิ นค้ำ โดยดำเนิ นงำนภำยใต้แบรนด์ Mister Donut, KFC, Auntie Anne’s, Pepper Lunch, Chabuton, Cold Stone
Creamery, The Terrace, Yoshinoya, Ootoya, Tenya และ Katsuya เปิ ดให้บริ กำรครอบคลุม 76 จังหวัดทัว่ ประเทศไทย โดยมีสำขำอยูใ่ นกรุ งเทพฯ และ
ทัว่ ทุกภูมิภำคของประเทศ มีสำขำรวมทั้งสิ้น 800 สำขำ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559)
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
บริ ษทั มีวตั ถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหุน้ กูข้ องบริ ษทั ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระหนี้เดิม และ/หรื อ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ ไปของบริ ษทั
สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานย้ อนหลัง 3 ปี และไตรมาสล่ าสุ ด (ล้ านบาท)
ร่ ำง

ข้ อมูล
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รำยได้รวม
ต้นทุนขำย
กำไรสุทธิ
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ ว
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย
อัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

ไตรมาส 1 ปี 2559
24,713.31
13,964.81
10,748.51
5,330.66
2,839.39
821.32
0.44 เท่ำ
0.22 เท่ำ
18 วัน
14.18%
10.83 เท่ำ
0.77 เท่ำ
ประวัตกิ ารผิดนัดชาระหนี้

 ไม่มี

มี ถ้ำมี โปรดอธิบำย
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ปี 2558
24,499.30
14,545.04
9,954.26
19,291.38
11,066.51
1,763.70
0.30 เท่ำ
0.12 เท่ำ
22 วัน
8.69%
12.56 เท่ำ
0.87 เท่ำ

ปี 2557
24,769.87
16,038.38
8,731.49
18,459.25
10,745.04
1,297.37
0.43 เท่ำ
0.22 เท่ำ
26 วัน
6.44%
10.37 เท่ำ
1.17 เท่ำ

ปี 2556
25,264.84
17,202.51
8,062.33
17,557.35
10,221.54
1,400.33
0.38 เท่ำ
0.21 เท่ำ
26 วัน
7.67%
6.81 เท่ำ
1.43 เท่ำ

สรุ ปข้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้ (Factsheet)

ข้อมูล ณ วันที่ (08/08/2559)

ข้ อมูลผู้ติดต่ อ
1. ผูล้ งทุนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสื อชี้ชวนได้ที่
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ :
เลขที่ 333 ถนนสี ลม เขตบำงรัก กรุ งเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ : 02-230-2328
โทรสำร:
02-236-0501
ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ :
เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ : 02-208-4630-36, 4639
โทรสำร :
02-256-8619
ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ :
เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั รกรุ งเทพมหำนคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2544-3867, 3900, 3907, 3941, 3998
2. หำกผูล้ งทุนมีขอ้ ร้องเรี ยน สำมำรถติดต่อได้ที่
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ :
999/99 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร
โทรศัพท์ : 0-2769-1234
โทรสำร:
0-2769-1235

ร่ ำง
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ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) จดทะเบียนก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 26 ธันวาคม 2523 ด้ วยทุน
จดทะเบียนแรกเริ่ มจานวน 300,000,000 บาท โดยกลุม่ จิราธิวฒ
ั น์ เพื่อประกอบกิจการโรงแรม โดยให้ บริ การด้ านห้ องพัก
อาหารและเครื่ องดื่ม ห้ องจัดเลี ้ยง ห้ องประชุม ศูนย์ ธุรกิจ ศูนย์สุขภาพ สปา และบริ การอื่นๆ บริ ษัทได้ เริ่ มบริ หารและ
จัดการแบรนด์ธุรกิจอาหารบริ การด่วน (Quick Service Restaurant “QSR”) เพื่อจาหน่ายอาหารประเภทไก่ทอด ขนม
โดนัท และไอศกรี ม และขนมซอฟท์เพรทเซล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษัทมีบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม รวมทังสิ
้ ้น 36 บริ ษัท แบ่งออกเป็ นบริ ษัทที่ประกอบ
ธุรกิจโรงแรม 30 บริ ษัท และประกอบธุรกิจอาหาร 3 บริ ษัท ได้ แก่ อาหารบริ การด่วน, อาหารญี่ปนุ่ และโรงงานไอศกรี ม
นอกจากนัน้ บริ ษั ทยัง ได้ ลงทุน ในกิ จการที่ ค วบคุม ร่ ว มกัน 1 บริ ษั ท ที่ป ระกอบธุ ร กิ จ โรงแรม ลงทุนในกองทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์ 1 แห่ง และศูนย์การเรี ยนรู้ อีก 1 แห่ง ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทมีโรงแรมที่ลงทุนและบริ หารเองจานวน 16
แห่ง มีจานวนห้ องพักที่ให้ บริ การรวม 3,976 ห้ อง ครอบคลุมพื ้นที่สาคัญทางเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่ งทะเล
ด้ านอ่าวไทยและอันดามันในประเทศไทยและเกาะมัลดีฟส์ รวมทังมี
้ สาขาของธุรกิจอาหารบริ การด่วนรวม 800 สาขา
ดาเนินงานภายใต้ แบรนด์ Mister Donut, KFC, Auntie Anne’s, Pepper Lunch, Chabuton, Cold Stone Creamery,
The Terrace, Yoshinoya, Ootoya, Tenya และ Katsuya เปิ ดให้ บริ การครอบคลุม 76 จังหวัดทัว่ ประเทศไทย
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ได้ รั บ จ้ า งให้ เ ป็ นผู้ด าเนิ น กิ จ การและบริ ห ารโรงแรมภายใต้ สัญ ญาบริ ห ารโรงแรม (Hotel
Management Agreement) ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษัทมีโรงแรมที่มีการลงนาม
สัญญาบริ หารจัดการทังสิ
้ ้น จานวน 53 โรงแรม ในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศศรี ลงั กา ประเทศอินเดีย ประเทศจีน เกาะมัลดีฟส์ ประเทศโอมาน ประเทศคิวบา และกาตาร์ โดยมีจานวนห้ องพัก
รวมทังสิ
้ ้น 10,571 ห้ อง
ธุรกิจโรงแรมภายใต้ ชื่อ “เซ็นทารา” เป็ นชื่อที่ใช้ อย่างเป็ นทางการสาหรับโรงแรมในเครื อของบริ ษัท โดยมีนโยบาย
และกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกันสาหรับแต่ละแบรนด์ ในปั จจุบนั ธุรกิจโรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทาราแบ่งเป็ น
6 แบรนด์ ได้ แก่
1. เซ็นทาราแกรนด์ โฮเทลแอนด์ รีสอร์ ท โรงแรมและรี สอร์ ทระดับ 5 ดาวที่ได้ รับการออกแบบอย่างโดดเด่น
โรงแรมทุกแห่งตังอยู
้ บ่ นทาเลที่สะดวกใจกลางเมือง หรื อบนชายหาดส่วนตัว ในแหล่งท่องเที่ยวหลักที่สาคัญ
ครบถ้ วนด้ วยสิง่ อานวยความสะดวกและบริ การที่ได้ มาตรฐานสูงสุด ทังด้
้ านห้ องพัก ห้ องอาหาร ห้ องจัดเลี ้ยง
ห้ องประชุมสัมมนา สปาเซ็นวารี สระว่ายน ้า ห้ องออกกาลังกาย คิดส์คลับ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
2. เซ็นทาราโฮเทลแอนด์ รีสอร์ ท โรงแรมและรี สอร์ ทมาตรฐานระดับ 4 ดาว มีทาเลที่ตงั ้ อยู่ใจกลางเมือง
ชายหาด หรื อเกาะที่มีชื่อเสียงในแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ พร้ อมสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน และการ
บริ การที่เป็ นเลิศ
3. เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน แบรนด์ที่นาเสนอความแตกต่างด้ วยดีไซน์โดดเด่นมีเอกลักษณ์ เพื่อตอบสนอง
ความเป็ นส่วนตัวของแขกผู้เข้ าพัก

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 1

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลสรุป

4. เซ็นทาราเรสซิเดนซ์ แอนด์ สวีท สาหรับแขกที่ต้องการเข้ าพักระยะยาว พร้ อมสิ่งอานวยความสะดวกครบ
ครัน โดยมีให้ เลือก 2 ระดับ ได้ แก่เซ็นทาราแกรนด์ซึ่งเป็ นแบรนด์ระดับ 5 ดาว และแบรนด์เซ็นทาราระดับ 4
ดาว
5. เซ็นทราโฮเทลแอนด์ รีสอร์ ท โรงแรมและรี สอร์ ทระดับกลางที่เน้ นเรื่ องความคุ้มค่าสมราคา ด้ วยห้ องพักที่
ตกแต่งและใช้ อปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ มีบริ การอื่นๆ ครบครัน
6. โคซี่ โฮเทล แบรนด์ใหม่ลา่ สุดในเครื อเซ็นทาราเพื่อนักเดินทางที่เน้ นที่พกั ราคาประหยัดแต่ค้ มุ ค่า ในทาเลที่
สะดวกต่อการเดินทาง โดยโรงแรมถูกออกแบบเพื่อความสะดวกสบายให้ แก่ผ้ เู ข้ าพัก
เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจในปี 2559 บริ ษัทได้ ประกาศที่จะเดินหน้ าขับเคลื่อนกลยุทธ์ การขยาย
ธุรกิจใหม่ Asset Right ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจระยะยาว เพื่อให้ การลงทุนและการเข้ าซื ้อกิจการสามารถทาได้ เร็ ว
ขึ ้นโดยเฉพาะในเมืองที่เป็ นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกับ บริ ษัทยังใช้ แผนกลยุทธ์ แบบ Asset Light
เพื่อขยายธุรกิจการรับบริ หารโรงแรมโดยจะเป็ นการสร้ างความแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียให้ มากยิ่งขึ ้น
สรุ ปปั จจัยความเสี่ยง
การลงทุนในตราสารหนี ้ของบริ ษัท ผู้ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสีย่ งอันอาจจะเกิดขึ ้นกับบริ ษัท ซึง่ หากเกิดขึ ้น
อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน และ/หรื อ ฐานะการเงินของบริ ษัท ทาให้ ไม่เป็ นไปตามที่ควรจะเป็ นในสถานการณ์
ปกติ โดยปั จจัยความเสีย่ งหลักทีเ่ กี่ยวข้ องกับบริ ษัท มีดงั นี ้
1. ความเสีย่ งจากปั จจัยภายนอก
2. ความเสีย่ งในการสูญเสียรายได้ บางส่วนจากการแข่งขันทางธุรกิจ
3. ความเสีย่ งในการสูญเสียรายได้ บางส่วนจากการดาเนินธุรกิจภายใต้ สญ
ั ญาแฟรนไชส์
4. คามเสีย่ งในการสูญเสียรายได้ บางส่วนจากการดาเนินธุรกิจ อาหารและอาหารบริ หารด่วนอันเป็ นผลจากการ
ต่อสัญญาเช่าพื ้นที่ประกอบธุรกิจ
5. ความเสีย่ งจากการต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้และสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
6. ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
7. ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย
8. ความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์
9. ความเสีย่ งด้ านปฎิบตั ิการณ์
10. ความเสีย่ งด้ านการเงิน
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดปั จจัยความเสีย่ งได้ ในส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้ ข้ อ 3 ปั จจัยความเสีย่ ง

ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
ในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวม 19,216.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 933.2 ล้ านบาท หรื อ 5.1% จากปี ก่อน
ประกอบด้ วย รายได้ รวมของธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ ้น 9.2% และรายได้ รวมของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ ้น 2.0% บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยมีกาไรก่อนค่าเสือ่ มราคา ค่าตัดจาหน่าย ต้ นทุนทางการเงิน และภาษี เงินได้ (EBITDA) จานวน 4,209.0 ล้ านบาท
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เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 636.1 ล้ านบาท หรื อ 17.8% และมีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานปกติ 1,777.9 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 623.0
ล้ านบาท หรื อ 53.9% จากปี ก่อน และมีกาไรสุทธิหลังรายการพิเศษ 1,675.7 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น 487.1 ล้ านบาท หรื อ
41.0%
ในปี 2558 สถานการณ์ด้านการเมืองเริ่ มมีความสงบเรี ยบร้ อย ทาให้ จานวนนักท่องเที่ยวกลับเข้ ามาท่องเที่ยว
เพิ่มขึ ้น โดยในภาพรวม นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ข้ ามาประเทศไทยในปี 2558 นี ้ มีจานวนทังสิ
้ ้นกว่า 29.9 ล้ านคน
(หรื อเพิ่มขึ ้น 20.4%) จากปี ก่อน ทาให้ โรงแรมมีอตั ราการเข้ าพักเฉลีย่ เท่ากับ 80.5% เพิ่มขึ ้น 5.7 จุด จากปี ก่อน โดย
โรงแรมในกรุงเทพฯ มีอตั ราการเติบโตของการเข้ าพักที่สงู สุดเมื่อเทียบกับสถานที่อื่น นอกจากนี ้ รายได้ ที่เพิม่ ขึ ้นของธุรกิจ
โรงแรม ยังเป็ นผลจากการลงทุนเพิ่มเติมในโรงแรม กะตะภูเก็ต ร้ อยละ 49.00 ในเดือนตุลาคม 2557 (เดิมถือหุ้นทางตรง
ร้ อยละ 50.00) ทาให้ สดั ส่วนการลงทุนคิดเป็ นร้ อยละ 99.00 ส่งผลให้ จากเดิมทีเ่ ป็ นกิจการร่วมค้ ากลายมาเป็ นบริ ษัทย่อย
และต้ องนามารวมในการจัดทางบการเงินรวม ในขณะที่ธุรกิจอาหารนันมี
้ การเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายสาขาของ
แต่ละแบรนด์สทุ ธิ 11 สาขา การขายสินค้ า premium และบัตร CRG Plus ธุรกิจอาหารมีจานวนสาขา ณ สิ ้นปี 2558
ทังสิ
้ ้น 792 สาขา
สาหรับงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มี รายได้ จากผลดาเนินงานในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2559 รวม 5,305.9 ล้ านบาท (ไตรมาสที่ 1 ปี 2558: 5,144.0 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 161.9 ล้ านบาท หรื อ 3.1% โดยมี
รายได้ จากธุรกิจโรงแรม และรายได้ จากธุรกิจอาหารเป็ นสัดส่วน 53:47 ซึง่ เป็ นสัดส่วนใกล้ เคียงกับผลดาเนินงานของไตร
มาสที่ 1 ปี 2558 (53:47)
การเติบโตของรายได้ รวมมาจากทังธุ
้ รกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร โดยรายได้ ของธุรกิจโรงแรม ในไตรมาสที่ 1 ปี
2559 เพิ่มขึ ้น 127.7 ล้ านบาท (หรื อเพิ่มขึ ้น 5.0%) จากไตรมาส 1 ของปี ก่อน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปี 2558 โดยในภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ ามาประเทศไทยใน
ช่วงเวลานี ้ มีจานวนทังสิ
้ ้น 9 ล้ านคน (7.8 ล้ านคน ในไตรมาส 1 ปี 2558) เพิ่มขึ ้น จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
จานวน 1.2 ล้ านคน หรื อคิดเป็ นอัตราเติบโต 15.5% การเติบโตนี ้ทาให้ โรงแรมในประเทศไทยของบริ ษัทมีอตั ราการเข้ าพัก
เฉลีย่ สูงเป็ นประวัติการณ์ ถึง 87.1% เพิ่มขึ ้น 2.1 จุด จากปี ก่อน โดยโรงแรมต่างจังหวัดทีม่ ีอตั ราการเข้ าพัก 88% ซึง่
เพิ่มขึ ้น 3.1 จุด เป็ นตัวผลักดันหลักในการเติบโตนี ้ ส่วนโรงแรมในกรุงเทพฯ สามารถรักษาระดับอัตราการเข้ าพักที่ 85%
ซึง่ เป็ นระดับเดียวกันกับอัตราการเข้ าพักในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปี ที่แล้ ว ในส่วนของ โรงแรมในมัลดีฟท์ อัตราการเข้ า
พัก อยูท่ ี่ 85.3% ลดลง 4.4 จุด จากปี ก่อน เมื่อดูในภาพรวมของโรงแรมที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของทังหมด
้
จะเห็นว่า การเติบโต
ของการเข้ าพักของโรงแรมในประเทศไทยในต่างจังหวัดเป็ นปั จจัยหลักของการเติบโตของอัตราการเข้ าพักในไตรมาส 1 ซึง่
เป็ นอัตราเข้ าพักที่สงู สุดเป็ นประวัติการณ์ ที่ 88% (เพิม่ ขึ ้น 3.1 จุด) จากไตรมาส 1 ในปี ก่อน ในไตรมาส 1 ในปี นี ้ มี
โรงแรมที่บริ ษัทรับบริ หารเปิ ดใหม่ 1 โรงแรม ได้ แก่ โรงแรมเซ็นทรา มารี ส รี สอร์ ท จอมเทียน จานวน 282 ห้ อง
รายได้ ของธุรกิจอาหารเพิม่ ขึ ้น 76.4 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 3.2% จากปี ก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากรายได้ ที่
เพิ่มขึ ้นจากการขยายสาขาของแต่ละแบรนด์สทุ ธิ 8 สาขา การขายสินค้ า premium และบัตร CRG Plus การจัดทา
การตลาดโดยการออกชุดโปรโมชัน่ หรื อมีการสะสมแต้ มเพื่อแลกซื ้อสินค้ าได้ ในราคาพิเศษ
การออกสือ่ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ทงทางโทรทั
ั้
ศน์, หนังสือพิมพ์และสือ่ ต่างๆ เพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขาย ธุรกิจอาหารมี
จานวนสาขา ณ สิ ้นไตรมาส 1 ทังสิ
้ ้น 800 สาขา (เพิม่ ขึ ้น 8 สาขา หรื อ 1%) และอัตราการเติบโตจากสาขาเดิม (SameStore-Sales Growth) เป็ น -0.1%
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บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรก่อนค่าเสือ่ มราคา ค่าตัดจาหน่าย ดอกเบี ้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) ลดลง 25.1
ล้ านบาท (หรื อ ลดลง 1.7%) โดยเป็ นผลมาจากการลดลงของอัตราทากาไรขันต้
้ น ของธุรกิจโรงแรม และค่าใช้ จ่ายในการ
ขายและบริ หารทีเ่ พิ่มขึ ้นของทังสองธุ
้
รกิจ โดยเฉพาะ ค่าใช้ จา่ ยด้ านการส่งเสริ มการขาย และโฆษณา ของธุรกิจอาหาร
เพื่อกระตุ้นยอดขาย ทาให้ อัตรากาไรก่อนค่าเสือ่ มราคา ค่าตัดจาหน่าย ดอกเบี ้ยจ่าย และภาษี เงินได้ ของธุรกิจโรงแรม
และ อาหารลดลงเล็กน้ อย อยูท่ ี่ 41.7% (ไตรมาส 1/2558: 43.7%) และ 11.6% (ไตรมาส 1/2558: 12.2%) ตามลาดับ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยบันทึกกาไรสุทธิอยูท่ ี่ 757.7 ล้ านบาท ซึง่ ลดลง 9% จากปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการ
บริ หารจัดการเงินกู้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ทาให้ รายจ่ายดอกเบี ้ยลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน ปี ที่
แล้ ว ในขณะเดียวกัน ทางบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายจ่ายทางภาษีเพิ่มขึ ้น เนื่องจากการลดลงของขาดทุนสะสมทางภาษี
ที่สามารถนามาใช้ ได้ อย่างมีสาระสาคัญจากผลประกอบการที่ดีขึ ้นของบริ ษัทย่อยบางแห่ง
อย่างไรก็ดีทางบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยก็มงุ่ หวังว่าจะสามารถรักษาระดับอัตรากาไรก่อนค่าเสือ่ มราคา ค่าตัดจาหน่าย ดอกเบี ้ยจ่าย และภาษี เงินได้
ในปี 2559 อย่างน้ อย ให้ เท่ากับอัตรากาไรในปี 2558
สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และสิ ้นปี 2558 มีจานวน 24,713.3 ล้ านบาท
และ 24,443.5 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2558 จานวน 269.8 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 1.1% ส่วนใหญ่เนื่องจาก
การเพิม่ ขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
หนี ้สินรวมของบริ ษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และสิ ้นปี 2558 มีจานวน 13,964.8 ล้ านบาท และ
14,489.2 ล้ านบาทตามลาดับ โดยมีหนี ้สินหมุนเวียนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประกอบด้ วยเจ้ าหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559 และสิ ้นปี 2558 มีจานวนเท่ากับ 632.1 ล้ านบาท และ 734.6 ล้ านบาทตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 4.5 และ
ร้ อยละ 5.1 ของหนี ้สินรวม ตามลาดับ และ หุ้นกู้ที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี ลดลง 800 ล้ านบาท เนื่องจากมีห้ นุ กู้ที่
ครบกาหนดชาระในเดือนมีนาคม ปี 2559 จานวน 800 ล้ านบาท ในส่วนของหนี ้สินไม่หมุนเวียนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และสิ ้นปี 2558 มีจานวนเท่ากับ 7,426.6 ล้ านบาท และ 6,879.1 ล้ านบาทตามลาดับ โดย
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 234.4 ล้ านบาท นอกจากนี ้บริ ษัทยังมี
การออกหุ้นกู้เพิ่มขึ ้นจานวน 800 ล้ านบาท ต้ นทุนดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.09 ต่อปี เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบกาหนดชาระ ที่มี
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.75-4.86 ต่อปี ซึง่ มีต้นทุนต่ากว่าหุ้นกู้เดิม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.77 เท่า ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559 ซึ่งเป็ นการจัดโครงสร้ างทางการเงินที่ยงั คงอยู่ในข้ อกาหนดตามเงื่อนไขของสัญญาเงิน กู้ยืม (Covenant)
โดยแหล่งที่มาของเงินทุนส่วนหนึง่ มาจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริ ษัท และจากการกู้ยืม
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิการขยายวงเงินใน
ลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้จาก 5,000 ล้ านบาท เป็ น 15,000 ล้ านบาท เพื่อ
รองรับงานดาเนินงานและแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต
บริ ษัทมีความประสงค์ จะเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้ อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผ้ ูแ ทนผู้ถือหุ้น กู้ อายุ 5 ปี
จานวนไม่เกิน 980,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 980,000,000 บาท ให้ แก่ผ้ ลู งทุน
สถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่ องการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะนาเงินที่ ได้ จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ไปชาระ
คืนเงินกู้ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการของบริ ษัท
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หุ้นกู้ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด ในระดับ “A” แนวโน้ มเครดิต Stable ณ วันที่
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
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ส่ วนที่ 3.1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม
สาหรั บกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิ จในปี 2559 ยังคงเป็ นไปในแนวทางที่ เ รี ยกว่ า “Asset Right และ Asset
Light”1 เพื่อให้ สอดคล้ องกั บแผนพัฒนาธุรกิ จระยะยาวของบริ ษัท อั นได้ แก่
ในประเทศ
เน้ นการลงทุนในโรงแรมภายใต้ แบรนด์ COSI ซึ่ ง เป็ นแบรนด์ ใ หม่ ส าหรั บโรงแรมแนวไลฟ์ สไตล์ เ พื่ อ
นักท่องเที่ยวอิสระที่ชื่นชอบการเดินทางแบบประหยัดแต่ค้ มุ ค่า โดย COSI จะให้ บริ การภายใต้ บรรยากาศที่ทันสมั ย
สะอาด และปลอดภัย ทั ้งนี ้ โรงแรม COSI แห่งแรกในประเทศไทยมีกาหนดเปิ ดให้ บริ การในปี 2560
ต่างประเทศ
เรายังคงมองหาโอกาสในการลงทุนและเข้ าซื ้อกิ จการในเมืองที่เป็ นศู น ย์ ก ลางการบิน ระหว่ า งประเทศ
ขณะเดียวกั นก็ ให้ ความสาคัญกั บการเจาะตลาดตะวันออกกลาง จีน และอาเซียนผ่านทางการท าสั ญ ญาบริ หาร
จัดการเป็ นหลัก
ธุรกิจอาหาร
ในการดาเนินธุรกิ จอาหาร บริ ษัทมีเป้าหมายที่จะเป็ นผู้นาในธุรกิ จอาหาร โดยการขยายสาขาของแบรนด์
เดิมที่บริ ษัทมีอยู่ให้ ครอบคลุมทั่วประเทศไทยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอรวมถึงการเพิ่ม แบรนด์ใหม่ๆเข้ า
มาใน Portfolio ของบริ ษัท
บริ ษัทได้ วางแผนการขยายสาขาร้ านอาหารในเครื อของบริ ษัท ในเชิงรุ ก มุ่งเน้ นการขยายสาขาเพื่ อขยาย
ตลาด ไปสู่กลุ่มผู้บริ โภคที่ยังไม่มีโอกาสได้ ใช้ บริ การต่างๆ ของร้ านอาหารในเครื อบริ ษัท ในทุกพื ้นที่ บริ ษัทมีแผนใน
การขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ ความระมัดระวังในการเลือกสถานที่เปิ ดร้ านให้ มี ค วามเหมาะสม กั บแต่ ล ะ
ประเภทธุรกิ จ ทั ้งนี ้เพื่อให้ มั่นใจว่าธุรกิ จร้ านอาหารของบริ ษัทจะประสบความสาเร็ จและมีกาไรจากการดาเนินงาน
ตลอดจนธุรกิ จร้ านอาหารใหม่ของบริ ษัท ต้ องได้ รับการตอบรั บจากผู้บริ โภคอย่างดีเยี่ยม การคัดเลือกสถานที่ตั ้งร้ าน

1

หมายเหตุ: “Asset Right และ Asset Light” กล่าวคือ เมื่อบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดคงเหลือ และมีความสามารถในการก่อหนี ้เพิ่ม ขึ ้น
เมื่อมีโอกาสทีด่ ี พบทาเลทีต่ ั ้งทีด่ ีท ั ้งในประเทศและต่างประเทศก็จะพิจารณาทีจ่ ะพัฒนาโรงแรมของตนเอง ซึ่งจะเน้นการลงทุนในประเทศทีเ่ ป็ น
ศูนย์กลางการค้ าและเศรษฐกิจ รวมถึงการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อขยายความแข็งแกร่ งทางการตลาด โดยจะเน้นการเปิ ดสานักงานขายใน
ต่างประเทศ ทีซ่ ึ่งเป็ นฐานลูกค้ าหลักของทางบริ ษัท หรื อประเทศทีม่ ีแนวโน้ม การเติบโตทางการท่องเทีย่ วอย่างโดดเด่น ส่วนในประเทศไทยนั ้น ทาง
บริ ษัทมีแผนในการลงทุนทีจ่ ะขยายแบรนด์โคซี่ รวมถึงการพิจารณาการขยายและปรั บปรุงโรงแรมทีม่ ีอยู่ ในขณะเดียวกันทางบริ ษัทยังคงใช้ แผนกล
ยุทธ์แบบ Asset Light เพื่อขยายธุร กิจการรั บบริ หารโรงแรมโดยจะเน้นการสร้ างความแข็งแกร่งในภูม ิภาคเอเชียให้ม ากยิ่งขึ ้น พร้ อมทั ้งขยายธุร กิจไป
ยังทวีปตะวันออกกลาง

ส่วนที่ 3.1 (1) หน้ า ที่ 1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

ให้ มีความโดดเด่นกว่าร้ านค้ าคู่แข่ง และการขยายสาขาเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ในการเพิ่มยอดขายของบริ ษัท เป็ นสิ่งที่
บริ ษัท ได้ ให้ ความสาคัญเป็ นอันดับต้ นๆ และได้ บรรจุไว้ ในแผนการขยายสาขาของบริ ษัท ในทุกปี
ในส่วนของธุรกิ จอาหาร บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด (“CRG”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่ อยยั ง คงเน้ นกล
ยุทธ์ในการขยายสาขาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างปี 2558 CRG ได้ เปิ ดสาขาเพิ่มขึ ้นจานวน
11 สาขา ซึ่งเป็ นของเครื่ องหมายการค้ าเดิม ( เคเอฟซี , อานตี ้ แอนส์, ชาบูตง,โคล สโตน ครี มเมอรี่ ,เดอะ เทอเรส และ
คัตสึยะ อย่างไรก็ ดีในระหว่าง 3 เดือนแรกปี 2559 CRG ได้ มีการเปิ ดสาขาเพิ่มขึ ้นจานวน 8 สาขา ทาให้ จานวนสาขา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีจานวน 800 สาขา
สาหรั บงวด 3 เดือนของปี 2559 รายได้ ของธุรกิ จอาหารในไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ ้น 76.4 ล้ านบาท หรื อเพิ่ ม ขึ น้
3.2% จากไตรมาสเดียวกั นของปี ก่อน โดยสาเหตุหลักของการเติบโตมาจากการขยายสาขาสาหรั บแบรนด์เดิมหรื อ
เพิ่มจากสาขาที่ปิดปรั บปรุ งในปี ก่อน การขายสินค้ า premium และบัตร CRG Plus การจัดทาการตลาดโดยการออก
ชุดโปรโมชั่นหรื อมีการสะสมแต้ มเพื่อแลกซื ้อสินค้ าได้ ในราคาพิเศษ การออกสื่ อโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ทั ง้ ทาง
โทรทัศน์, หนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆ เพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึ งการปรั บปรุ งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิม่
ยอดขาย โดยแบรนด์ที่มียอดขายเพิ่มขึ ้นเป็ นหลัก ได้ แก่ เค เอฟ ซี , อานตี ้ แอนส์ , เป๊ ปเปอร์ ลั น ช์ , คั ท ซึ ย ะ และ
มิ ส 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 จานวนสาขาร้ านอาหารทั ้งสิ ้น จานวน 800 สาขา คิดเป็ นจานวนสาขาที่เปิ ดเพิ่มสุทธิ จากไตรมาส 4 ปี
2558 เป็ นจานวน 8 สาขา (โดยมีสาขาใหม่ที่เปิ ดเพิ่มขึ ้นในไตรมาสนี ้ 10 สาขา และ ปิ ด จานวน 2 สาขา) และเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกั บ ไตรมาส 1 ปี 2558 คิดเป็ นจานวนสาขาเพิ่มขึ ้นสุทธิที่ 23 สาขา
สาหรั บในไตรมาส 1 ปี 2559 นี ้ อัตราการเจริ ญเติบโตของสภาพเศรษฐกิ จโดยรวม และความเชื่อมั่นในการ
บริ โภค ยังไม่มีการฟื ้นตัวอย่างเห็นได้ ชัด ทาให้ อัตรา การเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิ ม ( Same-Store-Sales
Growth) ในไตรมาสนี ้ลดลงเล็กน้ อย อยู่ที่ -0.1% ซึ่งก็ เป็ นไปในแนวทางเดียวกั บภาพรวมอุตสาหกรรม

1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จากั ด ได้ จดทะเบียนก่ อตั ้งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2523 ด้ วยทุนจดทะเบียน
แรกเริ่ มจานวน 300,000,000 บาท โดยกลุ่มจิราธิวฒ
ั น์ เพื่อดาเนินการก่ อสร้ างโรงแรมประเภทเดอร์ ลกุ ซ์ ขนาด 26 ชั ้น
ประกอบด้ วยห้ องพักหรู จานวน 607 ห้ อง รวมถึ งห้ องจัดเลี ้ยงและสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ อย่างพร้ อมมูล เมื่อการ
ก่ อสร้ างโรงแรมรวมทั ้งปั จจัยอย่างอื่นได้ แล้ วเสร็ จ ได้ เปิ ดดาเนินการอย่างเป็ นทางการในเดือนพฤษภาคม 2526 โดย
ทาสัญญาว่าจ้ างกลุ่ม Hyatt International Corporation เข้ ามาบริ หารจัดการ โดยใช้ ชื่อโรงแรมว่ า โรงแรมไฮแอท
เซ็นทรั ลพลาซา ต่อมาทางกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ขอยกเลิก สั ญ ญาการจั ด การบริ หารโรงแรมกั บกลุ่ ม Hyatt
International Corporation เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2530
เริ่ มตั ้งแต่ปี 2531 โรงแรมได้ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็ น โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา ภายใต้ การบริ หารงานของบริ ษั ท
เอง โดยบุคลากรส่วนใหญ่ ของโรงแรมยังคงเป็ นชุดเดิมที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมาตรฐานการให้ บริ การในระดับ
สากล
ปี 2533

บริ ษัทได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย

ปี 2536

บริ ษัทได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน มีชื่อว่า บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จากั ด (มหาชน)
ส่วนที่ 3.1 (1) หน้ า ที่ 2

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

ปี 2537

บริ ษัทได้ เริ่ มดาเนินกิ จการในธุรกิ จอาหารบริ การด่วน

ปี 2544

บริ ษัทได้ ทาสัญญาสิทธิกับบริ ษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จากั ด เพื่อให้ บริ ษัทได้ รับสิทธิในการด าเนิ น
กิ จการโรงแรมภายใต้ ชื่อ “โซฟิ เทล” โดยปั จจุบนั ใช้ ชื่อว่า “โรงแรมโซฟิ เทลเซ็นทารา แกรนด์ กรุ งเทพ”

ปี 2550

ปลายเดือนมิถุนายน บริ ษัทได้ ประกาศรี แบรนด์ธุรกิจโรงแรมใหม่ทั ้งหมด จากคานาหน้ าว่า "เซ็นทรั ล"
เป็ น "เซ็นทารา" โดยแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ "เซ็นทารา แกรนด์" สาหรั บโรงแรมระดั บ 5 - 6 ดาว ขณะที่
ระดับ 4 ดาว จะใช้ ชื่อ "เซ็นทารา"

พัฒนาการทีส่ าคัญของบริ ษัทย่ อยในธุรกิ จโรงแรมมีดังนี ้
ปี 2529

เริ่ มดาเนินกิ จการโรงแรมโซฟิ เทลเซ็นทรั ลหัวหินรี สอร์ ท

ปี 2531

เริ่ มสัญญาบริ หารโรงแรมเซ็นทรั ลวงศ์อมาตย์บชี รี สอร์ ท

ปี 2533

เริ่ มดาเนินกิ จการโรงแรมเซ็นทรั ลแม่สอดฮิลล์

ปี 2536/37 เริ่ มดาเนินกิ จการโรงแรมเซ็นทรั ลโฟล้ ทติ ้ง ย่างกุ้ ง ประเทศพม่า
ปี 2538

เริ่ มดาเนินกิ จการโรงแรมเซ็นทรั ลสุคนธา หาดใหญ่

ปี 2539

เริ่ มดาเนินกิ จการโรงแรมเซ็นทรั ลสมุยบีชรี สอร์ ท

ปี 2540

เริ่ มสัญญาบริ หารโรงแรมเซ็นทรั ลวอเตอร์ ฟร้ อนท์สวีท ภูเก็ ต

ปี 2541

เริ่ มดาเนินกิ จการโรงแรมเซ็นทรั ลบัตเตอร์ ฟลายวิลเลจ เกาะสมุย

ปี 2542

เริ่ มดาเนินกิ จการโรงแรมเซ็นทรั ลกะรนวิลเลจ ภูเก็ ต
และโรงแรมเซ็นทรั ลสมุยวิลเลจ (เปลี่ยนชื่อจากเซ็นทรั ลบัตเตอร์ ฟลายวิลเลจ)

ปี 2543

ย้ ายโรงแรมเซ็นทรั ลโฟล้ ทติ ้ง ไปประเทศติมอร์ ตะวันออก
เปลี่ยนชื่อเป็ นโรงแรมเซ็นทรั ลมาริ ไทม์ ดิลี ติมอร์ ตะวันออก

ปี 2546

เริ่ มงานก่ อสร้ างโครงการโรงแรมเซ็นทรั ลกระบีเ่ บย์รีสอร์ ท

ปี 2548

เริ่ มสัญญาบริ หารโรงแรมเซ็นทรั ลดวงตะวัน เชียงใหม่
เริ่ มดาเนินกิ จการโรงแรมเซ็นทรั ลกระบีเ่ บย์รีสอร์ ทเมื่ อวันที่ 25 ธันวาคม
หยุดดาเนินกิ จการโรงแรมเซ็นทรั ลมารี ไทม์ ดิลี
หยุดดาเนินกิ จการโรงแรมเซ็นทรั ลวงศ์อมาตย์บชี รี สอร์ ท พัทยา เพื่อเริ่ มงานก่ อสร้ างโครงการ
โรงแรมเซ็นทรั ลมิราจบีชรี สอร์ ท พัทยา
เริ่ มงานก่ อสร้ างโครงการโรงแรมเซ็นทรั ลเวิลด์

ปี 2549

เลิกสัญญาบริ หารโรงแรมเซ็นทรั ลวอเตอร์ ฟร้ อนท์สวีท
ขายทรั พย์สินของโรงแรมเซ็นทรั ลมารี ไทม์ ดิลี
เริ่ มกิ จการร่ วมค้ าในโรงแรมเซ็นทรั ลกะรนบีชรี สอร์ ท ภูเก็ ต
เริ่ มกิ จการร่ วมค้ าในโรงแรมเซ็นทรั ลกะตะรี สอร์ ท ภูเก็ ต
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมเซ็นทรั ลกระบีเ่ บย์รีสอร์ ท เต็มโครงการ (grand opening) ในเดื อนพฤจิ ก ายน
2549

ส่วนที่ 3.1 (1) หน้ า ที่ 3
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ปี 2550

เริ่ มดาเนินกิ จการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรั ลเวิ ล ด์ โดยเปิ ด
ให้ บริ การคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ห้ องประชุม และห้ องจัดเลี ้ยงในเดือนกรกฎาคม 2550

ปี 2551

เริ่ มสัญญาบริ หารโรงแรมเซ็นทาราชานทะเลรี สอร์ ทและวิลลา จังหวัดตราด
ลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริ มทรั พย์โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา (“กองทุนรวม“)
ในสัดส่วนร้ อยละ 25 และนาที่ดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชี รี สอร์ ท สมุยออกให้ กองทุ น
รวมเช่าระยะยาว ลงนามในสัญญาบริ หารโรงแรมกั บ Regent Maldives Pvt.Ltd. (โรงแรมเซ็ น ทารา
แกรนด์ไอร์ แลนด์รีสอร์ ทและสปา มัลดีฟส์)
ลงทุนใน Regent Maldives Pvt.Ltd. ในสัดส่วนร้ อยละ 25
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรั ลเวิลด์เต็มโครงการ (grand opening) ในเดือนธันวาคม

ปี 2552

ต่อสัญญาเช่าช่วงที่ดนิ และอาคารโรงแรมโซฟิ เทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ ไปอีก 20 ปี สิ ้นสุดในปี 2571
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีชรี สอร์ ท พัทยา เต็มโครงการ (grand opening) ในเดือน
พฤศจิกายน 2552
เปิ ดให้ บริ ษัทโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอร์ แลนด์ รี ส อร์ ท และสปา มั ล ดิ ฟ ส์ เต็ ม โครงการ (grand
opening) ในเดือน พฤศจิกายน 2552
ลงนามในสัญญาบริ หารโรงแรม 8 แห่ง ได้ แก่ โรงแรมบุณฑรี ก์ สปา รี สอร์ ทและวิลลาสมุย เซ็นทารารี
สอร์ ทเซ็นทาราปาริ ญา รี สอร์ ทและวิลลา เกาะพงัน โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี
ศิริปันนาวิลลา รี สอร์ ท เชียงใหม่ – เซ็นทาราบูติคคอลเลกชัน โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
ขอนแก่ น โรงแรมเซ็ น ทารารี สอร์ ทหั ว หิ น Moksah Himalava Spa Resort และ Centara Grand
Beach Resort & Spa Sokhna
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรี สอร์ ท ภูเก็ ต (หาดกะรน) ระดับห้ าดาว เปิ ดบริ การอย่างไม่เ ป็ นทางการ
(soft opening) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
เปิ ดเซ็นทราแอชลี ป่ าตอง ภูเก็ ต โรงแรมระดับกลางภายใต้ แบรนด์ “เซ็นทรา” แห่งแรก
110 ห้ อง
ขยายแบรนด์ เซ็นทารา บูติก คอลเลกชั่น จาก 1 โรงแรม เป็ น 12 โรงแรม
494 ห้ อง
จานวนโรงแรมและรี สอร์ ทที่เซ็นเทลเป็ นเจ้ าของเองทั ้งสิ ้น 14 โรงแรม
3,671 ห้ อง
รั บบริ หารโรงแรมเพิ่ม 21 แห่ง ทาให้ มีจานวนโรงแรมและรีสอร์ทที่รับบริหารทั ้งสิ ้น 30 โรงแรม 3,521 ห้ อง
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรี สอร์ ท ภูเก็ ต (หาดกะรน) ระดั บห้ าดาว ให้ บริ การเต็มโครงการ ในเดื อน
กุมภาพันธ์ 2554
เปิ ดรี สอร์ ทบริ หารจัดการแห่งแรกในประเทศเวียดนาม
36 ห้ อง
เปิ ดโรงแรมบริ หารจัดการแห่งแรกในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
96 ห้ อง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในประเทศไทยทั ้งหมด 11 แห่ง
2,682 ห้ อง
มีสถานที่ใหม่คือเกาะช้ างจังหวัดตราด
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในต่างประเทศทั ้งหมด 12 แห่ง
1,830 ห้ อง
มีประเทศใหม่คืออินโดนีเซีย ศรีลังกา จีน และเกาะมอริ เชียส
รวมโรงแรมและรีสอร์ ทที่ลงทุนและบริ หารเองทั ้งหมด 15 แห่ง ในประเทศไทย
3,827 ห้ อง
และมัลดีฟส์ (เปิ ดให้ บริ การแล้ ว 14 แห่ง จานวน 3,685 ห้ อง)
รวมโรงแรมและรี สอร์ ทที่บริ หารจัดการทั ้งหมด 40 แห่ง ในประเทศไทย
10,647 ห้ อง

ปี 2553

ปี 2554

ส่วนที่ 3.1 (1) หน้ า ที่ 4

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ อินเดีย ศรี ลังกา เกาะมอริ เชียส และจีน
ปี 2555

ยกเลิกสัญญาสิทธิและสัญญาบริ หารจัดการกั บบริ ษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จากั ด ในโรงแรมโซฟิ เทล
เซ็นทาราแกรนด์ กรุ งเทพฯ โรงแรมโซฟิ เทลเซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ ทและวิลลา หัวหิน และโรงแรมโนโว
เทลเซ็นทารา หาดใหญ่ และได้ บริ หารงานภายใต้ แบรนด์เซ็นทาราและเปลี่ยนชื่อเป็ นโรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ เซ็นทรั ลพลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รี สอร์ ท และวิลลา หัวหิน และ
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ตามลาดับ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555
บริ ษัทได้ ซื ้อหุ้นเพิ่มในบริ ษัท โรงแรม กะรน ภูเก็ ต จากั ด (โรงแรมเซ็นทารา กะรน รี สอร์ ท ภู เ ก็ ต) เมื่ อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ทาให้ สัดส่วนการถื อหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 84
บริ ษัท เซ็นทาราอินเตอร์ เนชั่นแนลแมนเนจเม้ นท์ จ ากั ด ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อย ได้ ซื อ้ หุ้ นเพิ่ ม ในบริ ษั ท
R.M.L. LEISURE Pvt. Ltd. (โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รี สอร์ ทและสปา มัล ดี ฟ ส์ ) เมื่ อวั น ที่ 3
ธันวาคม 2555 ทาให้ สัดส่วนการถื อหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 74
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมแห่งแรกที่เกาะมอริ เชียส เซ็นทาราป็ อสต์ลาฟาแย็ตรี สอร์ ท
100 ห้ อง
และสปา มอริ เชียส
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่ น
196 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ ง วัฒนะ
204 ห้ อง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในประเทศไทย 3 แห่ง
307 ห้ อง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในต่างประเทศ 2 แห่ง
308 ห้ อง
รวมโรงแรมและรี สอร์ ทที่ลงทุนและบริ หารเอง 15 แห่งในประเทศไทยและเกาะมัลดีฟส์ 3,827 ห้ อง
รวมโรงแรมและรี สอร์ ทรั บบริ หาร 43 แห่งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม
7,393 ห้ อง
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรี ลังกา ประเทศอินเดีย เกาะมัลดีฟส์ ประเทศจีน
และเกาะมอริ เชียส

ปี 2556

บริ ษัทได้ ซื ้อหุ้นเพิ่มในบริ ษัท โรงแรม กะรน ภูเก็ ต จากั ด (โรงแรมเซ็นทารา กะรน รี สอร์ ท ภู เ ก็ ต) เมื่ อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ทาให้ สัดส่วนการถื อหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 99.3
เปิ ดให้ บริ การโรงแรม แห่งที่ 2 ในสาธารณรั ฐ มัลดีฟส์ภายใต้ ชื่อ เซ็นทาราราสฟูชิ
140 ห้ อง
รี สอร์ ท และ สปา มัลดีฟส์
เปิ ดให้ บริ การ เซ็นทาราซีวิวรี สอร์ ท เขาหลัก
218 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การ โรงแรม เซ็นทารา วอเตอร์ เกต พาวิลเลียน กรุ งเทพฯ
281 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การ โรงแรม เซ็นทรั ล สเตชั่น กรุ งเทพฯ
150 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การ เซ็นทาราแกรนด์โมดัสรี สอร์ ทและสปา พัทยา
215 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การ เซ็นทาราแกรนด์พระตาหนักรี สอร์ ท พัทยา
165 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การ เซ็นทาราปั สสิกุดาห์รีสอร์ ทและสปา ศรี ลังกา
125ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การ เซ็นทาราแกรนด์อัซซูริรีสอร์ ทและสปา มอริ เชียส
100 ห้ อง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในประเทศไทย 8 แห่ง
1,398 ห้ อง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในต่างประเทศ 2 แห่ ง
660 ห้ อง
ส่วนที่ 3.1 (1) หน้ า ที่ 5

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

รวมโรงแรมและรี สอร์ ทที่ลงทุนและบริ หารเอง 15 แห่งในประเทศไทย
3,825 ห้ อง
และเกาะมัลดีฟส์
รวมโรงแรมและรี สอร์ ทรั บบริ หาร 51 แห่งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม
9,396 ห้ อง
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรี ลังกา เกาะมัลดีฟส์ ประเทศจีน เกาะมอริ เชียส
ประเทศเอธิโอเปี ย และการ์ ต้า
รวมทั ้งสิ ้น 66 แห่ง
13,221 ห้ อง
ปี 2557
บริ ษัทได้ ซื ้อหุ้นเพิ่มในบริ ษัท โรงแรม กะตะ ภูเก็ ต จากั ด (โรงแรมเซ็นทารา กะตะ รี สอร์ ท ภู เ ก็ ต) เมื่ อ
วันที่ 7 ตุลาคม 2557 ทาให้ สัดส่วนการถื อหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 99
รี แบรนด์โรงแรมระดับ 4 ดาวในภูเก็ต : โรงแรมเซ็นทาราบลูมารีนรี สอร์ ทและสปา ภูเก็ ต
266 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การ โรงแรมเซ็นทารา ซีย์แซนด์ รี สอร์ ทและสปา ศรี ลังกา
165 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ อซูรี รี สอร์ ท เกาะมอริ เชียส
100 ห้ อง
เปิ ดให้ บริ การ โรงแรมเซ็นทารา นูซา ดัว รี สอร์ ท อินโดนีเซีย
14 ห้ อง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในประเทศไทย 8 แห่ง
2,229 ห้ อง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในต่างประเทศ 3 แห่ง
495 ห้ อง
รวมโรงแรมและรี สอร์ ทที่ลงทุนและบริ หารเอง 15 แห่ง ในประเทศไทย
3,825 ห้ อง
และเกาะมัลดีฟส์
รวมโรงแรมและรี สอร์ ทรั บบริ หาร 60 แห่งในประเทศไทย ลาว ประเทศเวียดนาม
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรี ลังกา เกาะมัลดีฟส์ ประเทศจีน เกาะมอริ เชี ยส
ประเทศเอธิโอเปี ย การ์ ต้า และโอมาน
11,230 ห้ อง
รวมทั ้งสิ ้น 75 แห่ง
15,055 ห้ อง
ปี 2558
เปิ ดให้ บริ การโรงแรม เซ็นทารา คิว รี สอร์ ท ระยอง หลังจากปรั บปรุ งใหม่
41 ห้ อง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี แบรนด์ศูนย์การประชุม ในประเทศ 1 แห่ง
150 ห้ อง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในประเทศจีน 3 แห่ง
596 ห้ อง
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทในต่างประเทศ 4 แห่ง
1,351 ห้ อง
(เวียดนาม ตุรกี โดฮา และ คิวบา)
ลงทุนก่ อสร้ าง COSI Hotel สมุย
151 ห้ อง
รวมโรงแรมและรี สอร์ ทที่ลงทุนและบริ หารเองที่เปิ ดให้ บริ การแล้ ว 15 แห่ง ในประเทศ
3,976 ห้ อง
ไทย และเกาะมัลดีฟส์ และที่อยู่ระหว่างดาเนินการก่ อสร้ าง COSI Hotel สมุย 1 แห่ง
รวมโรงแรมและรี สอร์ ทรั บบริ หาร 53 แห่งในประเทศไทย ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย 10,607 ห้ อง
ศรี ลังกา เกาะมัลดีฟส์ จีน การ์ ต้า โอมาน และคิวบา
รวมทั ้งสิ ้น 69 แห่ง
14,583 ห้ อง
31 มีนาคม เปิ ดให้ บริ การโรงแรมเซ็นทรา มาริ ส รี สอร์ ท จอมเทียน พัทยา
282 ห้ อง
ปี 2559
ลงนามสัญญาบริ หารจัดการโรงแรมและรี สอร์ ทใน โดฮา ประเทศการ์ ต้า 1 แห่ง
290 ห้ อง
รวมโรงแรมและรี สอร์ ทที่ลงทุนและบริ หารเองที่เปิ ดให้ บริ การแล้ ว 15 แห่ง ในประเทศ
3,976 ห้ อง
ไทย และเกาะมัลดีฟส์ และที่อยู่ระหว่างดาเนินการก่ อสร้ าง COSI Hotel สมุย 1 แห่ง
รวมโรงแรมและรี สอร์ ทรั บบริ หาร 53 แห่งในประเทศไทย ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย 10,571 ห้ อง
ส่วนที่ 3.1 (1) หน้ า ที่ 6

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

ศรี ลังกา เกาะมัลดีฟส์ จีน การ์ ต้า โอมาน และคิวบา
รวมทั ้งสิ ้น 69 แห่ง

14,547 ห้ อง

พัฒนาการทีส่ าคัญของบริ ษัทย่ อยในธุรกิ จอาหารบริ การด่ วนมีดังนี ้
ปี 2536

เริ่ มดาเนินกิ จการโรงงานผลิตไอศกรี มพรี เมี่ยม ภายใต้ บริ ษัท บาสกิ น้ -ร้ อบบิ ้นส์ (ประเทศไทย) จากั ด
ซึ่งภายหลังได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษัท บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จากั ด โดยบริ ษัท เซ็นทรั ลโฮเต็ลแมนเนชเม้ นท์
จากั ด ร่ วมลงทุนกั บ Allied Domecq Retailing International ในสัดส่วน 50:50

ปี 2537

เริ่ มดาเนินกิ จการธุรกิ จอาหารบริ การด่วน โดยการซื ้อหุ้นของบริ ษัท ไทย แฟรนไชซิ่ง จากั ด ผู้ได้ รับสิทธิ
ในแบรนด์ มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut), บริ ษัท เซ็นทรั ลฟาสต์ฟ้ ดกรุ
ู ๊ ป จากั ด ผู้ได้ รับสิทธิใ นแบรนด์
เคเอฟซี (KFC) และบริ ษัท เซ็นทรั ลไอศกรี ม จากั ด ผู้ได้ รับสิทธิในแบรนด์ บาสกิ น้ -ร้ อบบิ ้นส์ (BaskinRobbins)

ปี 2544

ขยายการดาเนินกิ จการในธุรกิ จอาหารบริ การด่วน โดยการซื ้อหุ้นของบริ ษัท ฟู้ด โนเวลตี ส้ ์ จ ากั ด ผู้
ได้ รับสิทธิในแบรนด์ อานตี ้ แอนส์ (Auntie Anne’s) และบริ ษัท เซ็นทรั ล พิซซ่า จากั ด ผู้ได้ รับสิทธิในแบ
รนด์ พิซซ่า ฮัท (Pizza Hut)

ปี 2546

ปรั บโครงสร้ างการลงทุนในธุรกิ จอาหารบริ การด่วน โดยเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริ ษัทย่อยทั ้ง
5 บริ ษัทให้ เป็ น 84% เท่ากั นทั ้งหมด และให้ บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือบริ ษัท เซ็นทรั ล พิซซ่ า จากั ด เข้ าซื ้อ
หุ้นของบริ ษัทย่อยอีก 4 แห่ง พร้ อมรั บโอนธุรกิ จเข้ ามาอยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทเดีย วกั น
และได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารงาน
ในภาพรวม และกาหนดนโยบายในการจัดการธุรกิ จของทั ้ง 5 แบรนด์ให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกั น

ปี 2546

ปรั บโครงสร้ างการลงทุนในกิ จการโรงงานผลิตไอศกรี มพรี เมี่ยม โดยเพิ่มสัดส่วนการถื อหุ้น ในบริ ษั ท
บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จากั ด จาก 50% เป็ น 100%

ปี 2548

ปรั บโครงสร้ างการลงทุนในธุรกิ จอาหารบริ การด่วนโดยเพิ่มสั ด ส่ ว นการถื อหุ้ นใน บ ริ ษั ท เซ็ น ทรั ล
เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด จาก 84% เป็ น 100%

ปี 2548

ปรั บโครงสร้ างการถื อหุ้นในกลุม่ บริ ษัท โดยให้ บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด ถื อหุ้นของ บริ ษัท
บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จากั ด ทั ้งหมด 100%

ปี 2550

ได้ รับสิทธิในแบรนด์เปปเปอร์ ลันช์ (Pepper Lunch) และเริ่ มเปิ ดสาขาแรกในเดือนพฤศจิกายน

ปี 2551

ได้ รับสิทธิในแบรนด์ เบียร์ ด ปาปาส์ (Beard Papa) ในเดือนพฤศจิกายน
ได้ รับสิทธิใ์ นแบรนด์ ชาบูตง (Chabuton) โคลด์สโตน ครี เมอรี ( Cold Stone Creamery) ซึ่งจะเปิ ดให้
ให้ บริ การในปี 2553 พร้ อมแบรนด์ ริ ว ชาบู ชาบู (Ryu Shabu Shabu) ซึ่งบริ ษัทคิดค้ นและพัฒนาขึ ้นเอง

ปี 2552

ปิ ดการดาเนินงานแบรนด์ พิซซ่า ฮัท ตั ้งแต่ 1 พฤษภาคม 2552
ทยอยปิ ดสาขาของ บาสกิ ้น-ร้ อบบิ ้นส์ ตั ้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2552 และปิ ดทั ้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ปี 2553

เปิ ดให้ บริ การแบรนด์ ชาบูตง (Chabuton) โคล สโตน ครี มเมอรี่ (Cold Stone Cremery) ในเดื อน
มีนาคม และเปิ ดให้ บริ การแบรนด์ ริ ว ชาบู ชาบู (RYU Shabu Shabu) ซึ่ ง บริ ษั ท พั ฒ นาขึ น้ เอง
ส่วนที่ 3.1 (1) หน้ า ที่ 7

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

นอกจากนี ้ยังได้ ซื ้อลิขสิทธิ์เครื่ องหมายการค้ าพร้ อมสูตรการผลิต การบริ หารจัดการ และสิทธิ์ในการ
ขยายสาขาทั ้งภายในและภายนอกประเทศ ภายใต้ แบรนด์ “เดอะ เทอเรส” และเป็ นผู้ รั บจ้ างบริ หาร
จัดการร้ านอาหารเดอะ เทอเรส ให้ กับ บริ ษัท ห้ องอาหาร ซี.ดี.เอส. จากั ด รวมถึ งบริ ษัทได้ ทดลองเปิ ด
ให้ บริ การร้ านกาแฟและโดนัท ภายใต้ แบรนด์ “คาเฟ่ อันโดนัน” ซึ่งเป็ นร้ านคาเฟ่ สไตล์ญี่ ปุ่ นแห่ ง แรก
ของประเทศไทย
ปี 2554

เปิ ดให้ บริ การแบรนด์ โยชิโนยะ (Yoshinoya) ในเดือนสิงหาคม และเข้ าซื ้อกิ จการร้ านโอโตยะและสิทธิ์
การบริ หารแบรนด์ โอโตยะ ในประเทศไทยทั ้งหมด และสิทธิ์การขยายสาขาแบรนด์ โ อโตยะในเขต
ภูมิภาคเอเซีย โดยเข้ าเริ่ มบริ หารกิ จการโอโตยะในประเทศไทยในเดือน กั นยายน 2554 นอกจากนี ้ยังได้
เปิ ดสาขาแบรนด์ เดอะ เทอเรส (The Terrace) ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ป
จากั ด (“CRG”)ในเดือนตุลาคม 2554

ปี 2555

บริ ษัทฯ สามารถสร้ างการเติบโตของรายได้ รวม เท่ากั บ 8,258 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 27.1 จาก
ปี 2554 ซึ่งถื อได้ ว่าเป็ นการเติบโตที่สูงที่สุด โดยมีจานวนสาขารวมทั ้งสิ ้น 677 สาขา

ปี 2556

บริ ษัทฯ เปิ ดให้ บริ การแบรนด์ เทนยะ (Tenya) สาขาแรกในเดือนตุลาคม แม้ ว่ า จะเผชิ ญ เหตุ ก ารณ์
ความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและการเมืองภายในประเทศ บริ ษัทฯยังคงเติบโตได้ อย่างต่อเนื่องจาก
การที่บริ ษัทฯมีการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี และมี ก ารเตรี ยมพร้ อมในการปรั บตั ว และแก้ ปั ญหาต่ อ
วิกฤตการณ์ต่างๆ โดยมีรายได้ รวม 9,058 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.7 จากปี ก่อน โดยมีจานวนสาขา
รวมทั ้งสิ ้น 743 สาขา
บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิ์ในแบรนด์ คัตสึยะ (Katsuya) เปิ ดให้ บริ การสาขาแรกในเดือนกรกฎาคม

ปี 2557
ปี 2558

แม้ ว่าแนวโน้ มเศรษฐกิ จในประเทศจะยังคงชะลอตัวและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิ จของผู้บริ โภคยังไม่ดี
นัก การส่งออกลดลง ด้ วยแนวโน้ มเศรษฐกิ จโลกมีการฟื ้นตัวที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้ การค้ าและการลงทุน
ซบเซาไปด้ วย แต่อย่างไรก็ ดี จากการที่บริ ษัทฯ มีก ารปรั บตัวต่อสภาพเศรษฐกิ จในสถานการณ์ ต่างๆ
ส่งผลให้ บริ ษัทฯยังคงเติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 10,098 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2 จากปี ก่อน โดยมีจานวนสาขารวมทั ้งสิ ้น 792 สาขา

31 มีนาคม รายได้ ของไตรมาส 1 เพิ่มขึ ้นจากการขยายสาขาของแต่ละแบรนด์สุทธิ 8 สาขา การขายสินค้ า
2559

1.3

premium และบัตร CRG Plus การจัดทาการตลาดโดยการออกชุดโปรโมชั่นหรื อมีการสะสมแต้ มเพื่อ
แลกซื ้อสินค้ าได้ ในราคาพิเศษ การออกสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ทั ้งทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และสื่อ
ต่างๆ เพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขายโดยมีสาขาจานวนรวมทั ้งสิ ้น 800 สาขา
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยหลายแห่งประกอบธุรกิ จโรงแรม บริ ษัทย่อยสองแห่งประกอบธุรกิ จอาหาร โดยมี ก าร
แบ่งการดาเนินงานของบริ ษัทในกลุ่มตามแผนภาพ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดังนี ้

ส่วนที่ 3.1 (1) หน้ า ที่ 8

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้
บมจ.โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา
ทุนชาระแล้ ว 1,350 ล้ านบาท
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรั ลพลาซา ลาดพร้ าว กรุ ง เทพฯ
ทุนชาระแล้ ว 1,350 ล้ านบาท
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ม ิร าจบีชรี สอร์ ท พัทยา
100%

บจ.เซ็นทรั ลหัวหินบีชรี สอร์ ท
ทุนชาระแล้ ว 185 ล้ านบาท

บจ. เซ็นทรั ลโฮเต็ลแมนเนชเม้ นท์
ทุนชาระแล้ ว 250 ล้ านบาท

63.9%

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ทและวิลลา หัวหิน

บจ.เซ็นทรั ลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้ นท์
ทุนชาระแล้ ว 1.25 ล้ านบาท

100%

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
100%

98.4%

บจ. โรงแรมเซ็นทรั ลแม่สอดฮิลล์
ทุนชาระแล้ ว 190 ล้ านบาท

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ท สมุย
ด

โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รี สอร์ ท

บจ.เซ็นทรั ลสมุยบีชรี สอร์ ท
ทุนชาระแล้ ว 250 ล้ านบาท

99.3%

โรงแรมเซ็นทารากะรนรี สอร์ ท ภูเก็ต
99%

บจ.เซ็นทรั ลกะรนวิลเลจ
ทุนชาระแล้ ว 37.5 ล้ านบาท

บจ. โรงแรมกะตะภูเก็ต
ทุนชาระแล้ ว 120 ล้ านบาท

100%

โรงแรมเซ็นทารากะตะรี สอร์ ท ภูเก็ต
100%

โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต

บจ. เซ็นทาราอินเตอร์ เนชั่นแนลแมเนจเม้ นท์
ทุนชาระแล้ ว 150 ล้ านบาท

100%

บจ.เซ็นทรั ลกระบี่เบย์รี สอร์ ท
ทุนชาระแล้ ว 500 ล้ านบาท

74%

R.M.L. LEISURE Pvt. Ltd.
ทุนชาระแล้ ว 14 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอร์ แลนด์
รี สอร์ ทและสปา มัลดีฟส์

100%
75%

บจ.โรงแรมเซ็นทรั ลเวิลด์
ทุนชาระแล้ ว 1,800 ล้ านบาท

บจ. เซ็นทรั ลบริ การซักรี ด
ทุนชาระแล้ ว 1.5 ล้ านบาท
บจ. โรงแรมกะรนภูเก็ต
ทุนชาระแล้ ว 520 ล้ านบาท

100%

โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย

บจ. เอส.พี.เรี ยลตี ้ ลันตา บีช
ทุนชาระแล้ ว 36 ล้ านบาท

100%
%

100%

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ท ภูเก็ต
งแโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ทและวิลลา กระบี่*
บจ.เซ็นทรั ลสมุยวิลเลจ
ทุนชาระแล้ ว 55 ล้ านบาท

บจ. โรงแรมเซ็นทรั ลสุคนธา
ทุนชาระแล้ ว 145 ล้ านบาท

Centara Maldives Pvt.Ltd.
ทุนชาระแล้ ว 20 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ
โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรี สอร์ ท
และสปา มัลดีฟส์

100%

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรั ลเวิลด์

100%
100%

*บจ.เซ็นทรั ลกระบี่เบย์รีสอร์ท เป็ นเจ้ าของ

ด

ส่วนที่ 3.1 (1) หน้ า ที่ 9

Centara (Shanghai) Hotel Management
Co.Ltd. ทุนชาระแล้ ว 16.14 ล้ านบาท
CIM for hotel management –Egypt,
S.A.E. ทุนชาระแล้ ว 0.23 ล้ านบาท

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้
ลักษณะการประกอบธุรกิจ (ต่อ)
บมจ.โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา
ทุนชาระแล้ ว 1,350 ล้ านบาท
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรั ลพลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ
ทุนชาระแล้ ว 1,350 ล้ านบาท
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ม ิร าจบีชรี สอร์ ท พัทยา

บจ.โรงแรมเซ็นทรั ลเกาะกูด
ทุนชาระแล้ ว 120 ล้ านบาท

100%
100 100
% %

บจ.ทริ ปเปิ ลไนน์ เดคคอร์
ทุนชาระแล้ ว 80 ล้ านบาท

100%

บจ. เอส.พี.เรี ยลตี ้ หาดฝรั่ ง รี สอร์ ท
ทุนชาระแล้ ว 88.5 ล้ านบาท

100%

บจ. เอส.พี.เรี ยลตี ้ พัทยา บีช
ทุนชาระแล้ ว 80 ล้ านบาท

100%

บจ. เซ็นวารี เฮลตี ้ สปา
ทุนชาระแล้ ว 1 ล้ านบาท

100%

บจ. เซ็นทรั ลเรสตอรองส์ กรุ๊ ป
ทุนชาระแล้ ว 620 ล้ านบาท

100%

100%

100%

บจ. เซ็นทารา อินเตอร์ เนชันแนล แมนเนจเม้ นท์
(ประเทศไทย)
ทุนชาระแล้ ว 25 ล้ านบาท

100%

บจ. เซ็นทารา อิม พอร์ ต-เอ็กซพอร์ ต
ทุนชาระแล้ ว 0.25 ล้ านบาท

100%

บจ. โคซี่ โฮเต็ล
ทุนชาระแล้ ว 30 ล้ านบาท

100%

กองทุนรวม สิทธิการเช่าอสังหาริ ม ทรั พย์
โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา
มูลค่ากองทุน 3,200 ล้ านบาท

25.3%

ส่วนที่ 3.1 (1) หน้ าที่ 10

บจ. ซีอาร์ จี อินเตอร์ เนชั่นแนล ฟู้ ด
ทุนชาระแล้ ว 179.76 ล้ านบาท

100%

บจ. โคซี่ โฮเต็ล แมนเนจเม้ นท์
ทุนชาระแล้ ว 1.3 ล้ านบาท

100%

บจ. เซ็นทาราลอยัลตี ้มาร์ เก็ตติ ้ง
ทุนชาระแล้ ว 12.5 ล้ านบาท

100%

บจ. ศูนย์การเรี ยนรู้ เซ็นทารา
ทุนชาระแล้ ว 2.5 ล้ านบาท

100%

Centara (Hong Kong) Hotel Management Co.,
Ltd. ทุนจดทะเบียน 0.2 ล้ านดอลลาร์ ฮ่องกง

100%

บจ. เซ็นทรั ล บางกอกคอนเวนชันและเอ็กซิบิชั่น
ทุนชาระแล้ ว 1 ล้ านบาท

บจ. ซีอาร์ จี แมนูแฟคเจอริ่ ง
ทุนชาระแล้ ว 160 ล้ านบาท

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

2.ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างของรายได้ จากการประกอบธุรกิจแต่ ละประเภทของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย
ธุรกิจ

โรงแรม

% การถือ
หุ้น ปั จจุบัน

รายได้

%

ปี 2557 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้
%

(หน่ว ย: ล้า นบาท)
ปี 2556 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้
%

-63.9%

1,087.8
644.8

5.7
3.4

916.5
625.9

4.8
3.3

1,052.4
618.6

5.8
3.4

โรงแรมเซ็น ทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย
โรงแรมเซ็น ทารา หาดใหญ่
โรงแรมเซ็น ทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท
โรงแรมเซ็น ทาราวิลลา สมุย
โรงแรมเซ็น ทาราวิลลา ภูเก็ต
โรงแรมเซ็น ทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท และวิลลา กระบี่
โรงแรมเซ็น ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็น เตอร์
เซ็น ทรัลเวิลด์
โรงแรมเซ็น ทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา
โรงแรมเซ็น ทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต
โรงแรมเซ็น ทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต

100.0%
100.0%
98.4%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

455.4
170.2
33.4
119.0
94.7
503.1
1,536.9

2.4
0.9
0.2
0.6
0.5
2.6
8.0

438.2
170.7
34.6
128.0
93.3
467.4
1,133.3

2.3
0.9
0.2
0.7
0.5
2.4
5.9

443.1
196.5
34.1
132.6
98.0
430.6
1,458.4

2.4
1.1
0.2
0.7
0.5
2.4
8.0

100.0%
100.0%
99.3%

1,115.5
761.7
358.1

5.8
4.0
1.9

1,116.0
746.7
378.8

5.8
3.9
2.0

1,150.9
719.2
370.3

6.3
3.9
2.0

โรงแรมเซ็น ทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต (1)
โรงแรมเซ็น ทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ท และสปา มัลดีฟท์
โรงแรมเซ็น ทาราราสฟูชิรีสอร์ท และสปา มัลดีฟท์ (2)
อื่น ๆ
รวมรายได้ธุรกิจโรงแรม
รายได้จากการขาย
มิสเตอร์ โดนัท

99.0%
74.0%
75.0%
--

140.9
792.1
885.3
29.3
8,728.2

0.7
4.1
4.6
0.0
45.4

46.0
862.6
816.9
16.3
7,991.2

0.2
4.5
4.3
0.0
41.6

762.5
452.3
17.6
7,937.1

4.2
2.5
0.1
43.4

รายได้จากการขาย
โรงแรมเซ็น ทาราแกรนด์เซ็น ทรัลพลาซาลาดพร้ า ว กรุงเทพฯ
โรงแรมเซ็น ทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท และวิลลา หัว หิน

อาหาร

100.0%

1,884.3

9.8

1,904.9

9.9

1,852.7

10.1

เคเอฟซี
อานตีแอนส์
้
เป็ บเปอร์ลนั ช์
เบียร์ดปาปา
ชาบูตง ราเมน
โคลด์สโตน ครีมเมอรี่
ริว ชาบู ชาบู

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

5,548.7
736.0
194.6
0.0
240.4
101.2
5.8

28.9
3.8
1.0
0.0
1.3
0.5
0.0

5,352.6
731.5
188.9
12.4
238.7
89.8
17.3

27.9
3.8
1.0
0.1
1.2
0.5
0.1

4,723.5
756.4
209.6
47.5
233.1
70.5
21.3

25.8
4.1
1.1
0.3
1.3
0.4
0.1

โยชิโนยะ
โอโตยะ
เดอะ เทอเรส
เทนยะ
คัตสึยะ
รายได้จากการขายอื่น ๆ

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

196.3
817.6
126.8
57.6
42.6
142.6

1.0
4.3
0.7
0.3
0.2
0.7

196.9
880.2
97.8
49.1
11.8
128.9

1.0
4.6
0.5
0.3
0.1
0.7

174.8
771.2
70.1
4.8
123.3

1.0
4.2
0.4
0.0
0.7

10,094.5
393.4
19,216.1

52.5
2.0
100.0

9,900.8
390.9
18,282.9

51.5
2.0
100.0

9,058.8
461.1
17,457.0

49.5
2.5
100.0

รวมรายได้ธุรกิจอาหารบริการด่ว น
(3)

รายได้อื่น
รวมรายได้ท งั ้ หมด (4)
หมายเหตุ:
(1)
(2)
(3)
(4)

ปี 2558

โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต เปลี่ยนจากกิจ การร่วมค้ ามาเป็นบริษัทย่อย ตัง้ แต่วนั ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
โรงแรมเซ็นทาราราสฟูช ิร ีสอร์ทและสปา มัลดีฟ ท์ เปิดให้บริการเต็มโครงการในเดือน มีนาคม 2556
รายได้ อื่น ประกอบด้ วย รายได้ ค่าบริหารโรงแรม รายได้ ค่าเช่าและค่าบริการ รายได้ จ ากเงินสนับสนุนทางการตลาด เป็นต้ น
รายได้ ทงหมด
ั้
ไม่ร วมรายได้ จ ากการตัดจ าหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้ า (จากกองทุนอสังหาริมทรัพ ย์) ของโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ สมุย ในปี 2558 จ านวน 100.3
ล้ านบาท (ในปี 2557 และ 2556: ปีละ 100.3 ล้ านบาท) และในปี 2557 ไม่ร วมกาไรจากการซือ้ ธุร กิจ และการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน จ านวน 103.1 ล้ านบาท

ส่วนที่ 3.1 (1) หน้ าที่ 11

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

2.
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1
ธุรกิจโรงแรม
2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริ การ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประกอบธุรกิ จโรงแรมซึ่งปั จจุบนั มีจานวนทั ้งสิ ้น 15 โรงแรม โดยให้ บริ การทางด้ าน
ห้ องพัก ภัตตาคารและบาร์ ห้ องจัดเลี ้ยง ห้ องประชุม และบริ การอื่นๆ เช่น บริ การซักรี ด ศูนย์ บริ หารร่ างกาย สปา สระ
ว่ายน ้า บริ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอื่นๆ ซึ่งโรงแรมได้ เปิ ดดาเนินการ ณ 31 มีนาคม 2559 ได้ แก่
1. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรั ลพลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ
2. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รี สอร์ ท และวิลลา หัวหิน
3. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รี สอร์ ท สมุย
4. โรงแรมเซ็นทารา วิลลา สมุย
5. โรงแรมเซ็นทารา วิลลา ภูเก็ ต
6. โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
7. โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์รีสอร์ ท
8. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รี สอร์ ทและวิลลา กระบี่
9. โรงแรมเซ็นทารา กะรน รี สอร์ ท ภูเก็ ต
10. โรงแรมเซ็นทารา กะตะ รี สอร์ ท ภูเก็ ต
11. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรั ลเวิลด์
12. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีช รี สอร์ ท พัทยา
13. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รี สอร์ ท ภูเก็ ต
14. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รี สอร์ ทและสปา มัลดีฟส์
15. โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟูชิ รี สอร์ ทแอนด์สปา มัลดีฟส์
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ รับจ้ างให้ เป็ นผู้ ด าเนิ น กิ จการและบริ หารโรงแรม ภายใต้ สั ญ ญาบริ หารโรงแรม (Hotel
Management Agreement) อีกหลายแห่ง ทั ้งในประเทศและต่างประเทศได้ แก่
1. โรงแรมเซ็นทาราอันดาเทวี รี สอร์ ท และสปา กระบี่
2. โรงแรมเซ็นทรา โคโค่นัท บีช รี สอร์ ท สมุย
3. โรงแรมเซ็นทารา ชานทะเล รี สอร์ ท และ วิลลา ตราด
4. โรงแรมเซ็นทารา แซนดี ้บีชรี สอร์ ท ดานัง เวียดนาม
5. โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ งวัฒนะ
6. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โมดัส รี สอร์ ท พัทยา
7. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ พระตาหนัก พัทยา
8. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เวสต์ แซนด์ รี ส อร์ ท และวิลลา ภูเก็ ต
9. โรงแรมเซ็นทรา แอชลี่ ป่ าตอง
10. โรงแรมเซ็นทารา เกาะช้ างทรอปิ คานา รี สอร์ ท
11. โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่ น
12. โรงแรมเดอะบลูมารี น รี สอร์ ทแอนด์สปา ภูเก็ ต
13. โรงแรมเซ็นทารา พัทยา โฮเต็ล
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้ า ที่ 1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรั ล สเตชั่น กรุ งเทพฯ
โรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รี สอร์ ท เขาหลัก
โรงแรมเซ็นทราทวมรี สอร์ ทเซมินยัค บาหลี
โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี
โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์ เกท พาวิลเลียน กรุ งเทพ
โรงแรม คุ้มพญา รี สอร์ ท และสปา เซ็นทารา บูติคคอลเลคชั่น
โรงแรมเซ็นทาราโนวา และสปา พัทยา
โรงแรมวอเตอร์ ฟร้ อนท์ สวีท ภูเก็ ต โดย เซ็นทารา
โรงแรมเซ็นทารา ซีย์แซนด์ รี สอร์ ทและสปา ศรี ลังกา
โรงแรมเซ็นทารา คิว รี สอร์ ท ระยอง
โรงแรมเซ็นทรั ล อเวนิว พัทยา
โรงแรมเซ็นทรา มาริ ส รี สอร์ ท จอมเทียน

รายละเอียดโดยย่อของแต่ละโรงแรมที่บริ ษัทเป็ นเจ้ าของมีดังนี ้
1) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตั ้ง
จตุจักร กรุ งเทพมหานคร
ห้ องพัก
ประเภท
Deluxe room
Premium Deluxe
Deluxe Suite
Club Deluxe
Premium Suite
Club Deluxe Suite
Premium Deluxe Suite
Studio Suite
Executive Suite
Plaza Suite
Royal Suite
รวมทั ้งสิ ้น
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
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
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้ า ที่ 2

จานวนห้ องพัก
286
66
44
108
12
14
19
6
6
2
2
565
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
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

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

ห้ องจัดเลี ้ยงและ
ห้ องสัมมนา

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
ชื่อห้ อง
Vibhavadee Ballroom A
Vibhavadee Ballroom B
Vibhavadee Ballroom C
Vibhavadee Ballroom Combination of ABC
Rangsit 1
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
บริ การอื่นๆ
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้ า ที่ 3

private room.
180 seats
20 seats.
100 seats.
90 seats & private rooms.
ขนาดความจุ (คน)
300
500
300
1,000
60
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

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

เปิ ดดาเนินการ

ปี 2526

2) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชี รี สอร์ ทและวิลลา หัวหิน
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตั ้ง
เลขที่ 1 ถนนดาเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ห้ องพัก
ประเภท
จานวนห้ องพัก
ห้ องเดี่ยว Superior Double
65
Deluxe Room
35
ห้ องคู่ Superior Twin
21
Deluxe room Twin
56
ห้ องสูท Junior Suite
10
Deluxe Suite
7
Duplex Suite
10
2 Bedroom Duplex
2
Crystal Suite
1
Pool Villa
42
รวมทั ้งสิ ้น
249
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
Railway Restaurant/ International and Thai food
240
Palm Seafood Pavilion/ fusion cuisine and seafood Inroom 42 seat / Outdoor 102 seat
fine dining
Suan Bua Restaurant/ Authentic Thai cuisine
80
Hagi Japanese Restaurant/ Authentic Japanese 118
cuisine
The Museum Coffee & Tea Corner/Morning coffee& 72
afternoon tea, freshly baked pastries.
Elephant Bar/Drinks & snacks
46
The Club / serving drinks & snacks
119
Rajpruek Lounge , Pool Bars / Drinks & Snack
32 Seat Terrace
ห้ องจัดเลี ้ยงและ ชื่อห้ อง
ขนาดความจุ (คน)
ห้ องสัมมนา
Board room
25
Hua Hin Hall I
40
Hua Hin Hall II
40
Colonial Hall I
120
Colonial Hall II
160
บริ การอื่น ๆ
สปา และศูนย์ธุรกิ จ
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้ า ที่ 4

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

เปิ ดดาเนินการ
ปี 2529
3)
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชี รี สอร์ ท สมุย
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตั ้ง
เกาะสมุย
ห้ องพัก
ประเภท
Deluxe
Deluxe Club
Pool Suite
One bedroom Suite
One bedroom Premium Suite
Royal Suite
รวมทั ้งสิ ้น
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
Dip & Sip / Pool Bar
Coast Restaurant
Islander / Lobby Bar
Palm Grove / International
Piccolo / Coffee, Tea, Baked Goods, Pastry & Snack
Surfers / Internet
The Deli / Snacks, sandwiches, connoisseur goods
Zico’s / Brazil
ห้ องจัดเลี ้ยงและ ชื่อห้ อง
ห้ องสัมมนา
Chaweng Hall (I&II)
Chaweng I
Chaweng II
Lamai I
Lamai II
บริ การอื่น ๆ
สปา และศูนย์ธุรกิ จ
เปิ ดดาเนินการ
ปี 2539
4)
โรงแรม เซ็นทารา วิลล่า สมุย จ.สุราษฏร์ ธานี
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ที่ตั ้ง
เกาะสมุย
ห้ องพัก
ประเภท
Garden Villa
Deluxe Villa
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้ า ที่ 5

จานวนห้ องพัก
112
55
22
7
6
1
203
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
20
300
70
135
16
8
25
233
ขนาดความจุ (คน)
250
120
80
20
60

จานวนห้ องพัก
32
20

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

Deluxe Villa Ocean View
Deluxe Spa Villa
Deluxe Pool Villa
Deluxe Pool Villa Ocean View
Premium Deluxe Pool Villa
Family Deluxe Pool Villa
รวมทั ้งสิ ้น
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
The Reef Café / International Cuisine
The Papillion Lounge / Cocktails, Winer & Drinks
The Coral Bar & BBQ / Drinks, BBQ Seafood, and
Meats
The Butterfly Terrace / Drinks & Light Snack
ห้ องจัดเลี ้ยงและ ชื่อห้ อง
ห้ องสัมมนา
Meet at the Reef
บริ การอื่น ๆ
สปา
เปิ ดดาเนินการ
ปี 2541
5)
โรงแรมเซ็นทาราวิลล่า ภูเก็ ต
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ที่ตั ้ง
หาดกะรน ภูเก็ ต
ห้ องพัก
ประเภท
ห้ องคู่
รวมทั ้งสิ ้น
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
The Cliff Restaurant
Bayview Restaurant
บริ การอื่น ๆ
สปา
เปิ ดดาเนินการ
ปี 2542
6)
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ที่ตั ้ง
หาดใหญ่ สงขลา
ห้ องพัก
ประเภท
Superior
Deluxe
Deluxe Premium
Apartment Small
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้ า ที่ 6

11
23
9
5
1
1
102
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
146
43
45
32
ขนาดความจุ (คน)
80

จานวนห้ องพัก
72
72
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
90
120

จานวนห้ องพัก
60
120
47
3

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

Apartment Medium
Apartment Large
One-bedroom Apartment
Executive Suite
รวมทั ้งสิ ้น
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
Sky light Lounge / Cocktail & Live Music
Cappuccino Corner / Coffee, Tea, Fruit Juice and
Bake Goods
Saneha Café Restaurant / Authentic Thai & Selected
Int'l Cuisine
Ginger Restaurant / Japanese Cuisine
ห้ องจัดเลี ้ยงและ ชื่อห้ อง
ห้ องสัมมนา
Sukhontha Hall (A+B+C)
Pre function (A+B+C)
Sukhontha A
Sukhontha B
Sukhontha C
บริ การอื่น ๆ
สปา และศูนย์ธุรกิ จ
เปิ ดดาเนินการ
ปี 2538
7)
โรงแรม เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รี สอร์ ท
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ที่ตั ้ง
แม่สอด ตาก
ห้ องพัก
ประเภท
Superior Double
Superior Twin
Deluxe Double
Deluxe Twin
Junior Suite
Executive Suite
รวมทั ้งสิ ้น
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
River Moei Coffee Shop – International
Baan Chay Nam Restaurant - Thai
The Hill - Lobby Bar
Bamboo – Pool Bar
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้ า ที่ 7

2
3
3
10
248
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
60
15
140+38
110
ขนาดความจุ (คน)
300
100
60
60
60

จานวนห้ องพัก
28
48
14
24
5
1
120
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
120
66
50
24

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

ห้ องจัดเลี ้ยงและ
ห้ องสัมมนา

ชื่อห้ อง
Mae Sot Ballroom
Pha Charoen
Sob Moei
Thararak
บริ การอื่น ๆ
สระว่ายน ้า ห้ องออกกาลังกาย สนามเทนนิส
เปิ ดดาเนินการ
ปี 2529
8)
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รี สอร์ ท แอนด์ วิลล่า กระบี่
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตั ้ง
อ่าวนาง จังหวัด กระบี่
ห้ องพัก
ประเภท
Deluxe Garden View
Deluxe Ocean Facing
Premium Deluxe Ocean Facing
Spa Deluxe Garden View
Spa Deluxe Ocean Facing
1 Bedroom Beachfront Villa
1 Bedroom Ocean Facing Villa with Pool
2 Bedrooms Beachfront Villa
2 Bedrooms Royal Pool Villa
รวมทั ้งสิ ้น
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
Lotus Court / Thai and International
Suan Bua / Seafood and Thai
Hagi / Japanese
On The Rocks / Beach bar & grill
Deep Blu Bar / Cocktails and light snacks
In Room Dining / Thai and international
ห้ องจัดเลี ้ยงและ ชื่อห้ อง
ห้ องสัมมนา
Ao Nang Suite A+B
Ao Nang Suite A
Ao Nang Suite B
บริ การอื่น ๆ
Spa Cenvaree
เปิ ดดาเนินการ
ปี 2549
9)
โรงแรม เซ็นทารา กะรน รี สอร์ ท ภูเก็ ต จ,ภูเก็ ต
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้ า ที่ 8

ขนาดความจุ (คน)
300
20
80
20

จานวนห้ องพัก
28
35
67
9
42
3
4
3
1
192
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
195
144
32
45
70
ขนาดความจุ (คน)
140
87
28

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

ประเภท
ที่ตั ้ง
ห้ องพัก

โรงแรมระดับ 4 ดาว
502 /3 ถ. ปฏัก ต. กะรน อ. เมือง จ. ภูเก็ ต 83100
ประเภท
Superior
Superior Ocean
Deluxe Honeymoon Spa Suite
Deluxe
Deluxe Family Studio
Premium Deluxe
2 Bedroom Premium Deluxe
1 Bedroom Pool Cabana
2 Bedroom Pool Cabana
รวมทั ้งสิ ้น
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
Lotus Restaurant, Thai and International
Azure, Modern Italian
The Mix Bar, Snacks and Refreshment
Pool Bar: Tropix / Lagoon / Terrace, Snacks and
Refreshment
In room Dining, Thai and International
Beer Garden
ห้ องจัดเลี ้ยงและ ชื่อห้ อง
ห้ องสัมมนา
Andaman (Type: Class room, U-shape, Cocktail,
Banquet, Cabaret)
Similan (Type: Class room, U-shape, Cocktail,
Banquet)
Tarutao I (Type: Class room, U-shape, Cocktail,
Banquet)
Tarutao II (Type: Class room, U-shape, Cocktail,
Banquet)
บริ การอื่น ๆ
Cenvaree Spa
เปิ ดดาเนินการ
ปี 2549
10)
โรงแรมเซ็นทารากะตะรี สอร์ ท ภูเก็ ต
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ที่ตั ้ง
หาดกะตะ ภูเก็ ต
ห้ องพัก
ประเภท
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้ า ที่ 9

จานวนห้ องพัก
58
66
4
81
9
97
1
18
1
335
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
204
78
20
50 / 30 / 18
0
45
ขนาดความจุ (คน)
80 / 40 / 80 / 60 / 56
30 / 25 / 60 / 40
50 / 35 / 60 / 40 / 37
25 / 20 / 40 / 30

จานวนห้ องพัก

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

Deluxe room / King
Deluxe room / Twin
Deluxe room / Family
One bedroom
Two bedroom
รวมทั ้งสิ ้น
ภัตตาคาร และ
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
คอฟฟี่ ช็อพ
Seasons Restaurant
Waves Pool Bar
Emerald Pool Bar
ห้ องจัดเลี ้ยงและ ชื่อห้ อง
ห้ องสัมมนา
Kata Meeting Room
- Classroom
- U - Shape
- Theatre
- Cocktail
บริ การด้ านอื่น ๆ สปา และศูนย์ธุรกิ จ
เปิ ดดาเนินการ
ปี 2549
11) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรั ลเวิลด์
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตั ้ง
กรุ งเทพมหานคร
ห้ องพัก
ประเภท
Superior World
Deluxe World
Premium World
World Club Executive
World Club Deluxe
World Club Premium
Executive Suite
World Executive Suite
Royal suite
รวมทั ้งสิ ้น
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
Red Sky/ Chic urban bistro dining, wine bar and
Martini bar
Red Sky bar/ 360°Al Fresco Bar
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้ าที่ 10

56
18
37
43
4
158
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
96
48
32
ขนาดความจุ (คน)
30 seats
20 seats
48 seats
30 seats

จานวนห้ องพัก
75
255
30
26
71
14
31
6
4
512
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
160
130

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

ห้ องจัดเลี ้ยงและ
ห้ องสัมมนา

UNOMAS/ Mediterranean food
Ginger/ Modern Japanese, trendy Chinese and Thai
The World/ International and themed dinners
Lobby Lounge/ Afternoon tea, pastries and
refreshments
Zing/ Pastries and refreshments
Poolside bar/ Light meals and refreshments
In-room dining/ Thai and International
ชื่อห้ อง
Convention Centre
Convention Centre A1
Convention Centre B1
Convention Centre A2 or B2
World Ballroom
World Ballroom A/ C
World Ballroom B
Lotus Suite 1 -4
Lotus Suite 1/ 2/ 3 /4
Lotus Suite 5-7
Lotus Suite 5/ 6
Lotus Suite 7
Lotus Suite 8
Lotus Suite 9
Lotus Suites 10
Lotus Suites 11
Lotus Suites 12
Lotus Suites 13/ 14
Lotus Suites 15
M1 & M2 at M23
M1
M2
M3
M4
My Foyer
My Kitchen
My terrace
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้ าที่ 11

130
248
216
83
63
50
ขนาดความจุ (คน)
7,000
2,200
4,800
3,500
1,200
300
600
550
120
550
120
250
30
100
140
150
110
40
20
100
40
40
40
120
40
60
60

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

My Lawn
บริ การอื่น ๆ
Spa Cenvaree, Fitness centre and Business Centre
เปิ ดดาเนินการ
ส่วนของคอนเวนชั่น ปี 2550
ส่วนของโรงแรม 2551
12)
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รี สอร์ ท พัทยา
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตั ้ง
พัทยา จ.ชลบุรี
ห้ องพัก
ประเภท
Deluxe Ocean Facing
Deluxe Family Ocean Facing
Deluxe Spa Ocean Facing
Premium Deluxe Ocean Facing
Deluxe Family Residence
Club Mirage
Club Mirage Suite
Grand Mirage Suite
Grand Mirage Duplex Suite
Royal Suite
รวมทั ้งสิ ้น
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
Oasis / International buffets and themed dinners
Ginger & Lime / Thai and Asian
Acqua / Modern Italian and seafood
Vistas / Snacks and refreshments
Waves / Snacks, cocktails and refreshments
Flames / Barbeque and grill
Oceans Beach Club / Coastal and cocktails
In-room dining / Thai and international
Oasis / International buffets and themed dinners
ห้ องจัดเลี ้ยงและ ชื่อห้ อง
ห้ องสัมมนา
Mirage Grand Ballroom
Section A
Section B
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้ าที่ 12

120

จานวนห้ องพัก
166
128
24
115
21
76
18
1
5
1
555
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
330
240
84
65
30
100
280
330
ขนาดความจุ (คน)
Classroom 500, Theatre1,200,
Banquet 650, Cocktail 1,000
Classroom 150, Theatre 250,
Banquet 180, Cocktail 200,
Classroom 250, Theatre 350,
Banquet 250, Cocktail 300,

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

Section C

Classroom 150, Theatre
Banquet 180, Cocktail 200,
Classroom 70, Theatre
Banquet 100, Cocktail 100,
Classroom 50, Theatre
Banquet 80, Cocktail 80,
Classroom 50, Theatre
Banquet 80, Cocktail 80,
Classroom 80, Theatre
Banquet 80, Cocktail 80,
Classroom 80, Theatre
Banquet 100, Cocktail 100,
Classroom 10,

Aurora Suite
Utopia Suite 1
Utopia Suite 2
Fantasia Suite
Mythica Suite

บริ การอื่น ๆ

250,
100,
80,
80,
80,
120,

Boardroom
สปา และศูนย์ธุรกิ จ
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.

เปิ ดดาเนินการ
ปี 2552
13)
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชี รี สอร์ ท ภูเก็ ต
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตั ้ง
ภูเก็ ต
ห้ องพัก
ประเภท
Deluxe Ocean Facing
Premium Deluxe Ocean Facing
Spa Deluxe Ocean Facing
Spa Premium Deluxe The Club
Deluxe Pool Suite The Club
Luxury Pool Suite The Club
One Bedroom Pool Villa The Club
Two Bedroom Pool Villa The Club
รวมทั ้งสิ ้น
ภัตตาคาร และ
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้ าที่ 13

จานวนห้ องพัก
90
36
45
18
45
18
6
4
262
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

คอฟฟี่ ช็อพ

ห้ องจัดเลี ้ยงและ
ห้ องสัมมนา

The Cove (International & Asian Melting-pot cuisine)
Lobby Lounge (Cocktail, Tea & Coffee)
Mare (Classical Italian cuisine)
Beachcomber
ชื่อห้ อง
Phuket Grand Ballroom

Phuket Ballroom 1, 2

Colombus
Madalena and Santiago
Marco Polo and Vera Cruz

250 seats
28 seats
262 seats
52 seats
ขนาดความจุ (คน)
- Class room 360 persons
Theatre 820 persons
U-Shape 126 persons
Banquet 450 persons
Cocktail 720 persons
- Class room 198 persons
Theatre 364 persons
U-Shape 63 persons
Banquet 216 persons
Cocktail 350 persons
- Class room 24 persons
Theatre 42 persons
- Class room 12 persons
Theatre 28 persons
- Class room 24 persons
Theatre 54 persons
U-Shape 15 persons

บริ การด้ านอื่น ๆ
เปิ ดดาเนินการ

Soft opening วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553, Grand opening
เดือนกุมภาพันธ์ 2554
14)
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รี สอร์ ท และ สปา มัลดีฟส์
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตั ้ง
มัลดีฟส์
ห้ องพัก
ประเภท
Beach Suite - Twin Bed
Beach Suite - King Bed
Deluxe Water Villa - Twin Bed
Deluxe Water Villa - King Bed
Luxury Sunset Ocean Water Villa
Luxury Sunset Ocean Pool Villa
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้ าที่ 14

จานวนห้ องพัก
6
36
3
15
14
20

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

Luxury Beachfront Pool Villa - One Bedroom
Luxury Beachfront Pool Villa - Two Bedroom
Deluxe Family Water Villa
รวมทั ้งสิ ้น
ภัตตาคาร และ
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
คอฟฟี่ ช็อพ
Reef: Asian & Western Cuisine
Lotus: Thai Cuisine
Azzuri Mare: Italian Cuisine
Coral: Cocktails, Wines, Bar & Lounge
Aqua: Over Water Bar with Snacks, & Drinks
Island Club: Exclusive Club Lounge & Refreshments
บริ การด้ านอื่น ๆ สปา และศูนย์ธุรกิ จ
เปิ ดดาเนินการ
พฤศจิกายน 2552
15) โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟูชิ รี สอร์ ทแอนด์สปา มัลดีฟส์
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ที่ตั ้ง
มัลดีฟส์
ห้ องพัก
ประเภท
Ocean front Beach Villa (King)
Ocean front Beach Villa (Twin)
Deluxe Ocean front Beach Villa (King)
Deluxe Water Villa (King)
Deluxe Water Villa (Twin)
Premium Sunset Spa Water Villa (King)
Premium Sunset Spa Water Villa (Twin)
Deluxe Sunset Water Villa (Twin)
Deluxe Sunset Water Villa (King)
รวมทั ้งสิ ้น
ห้ องอาหาร
ชื่อร้ านและประเภทอาหาร
Ocean Restaurant
Suan Bua Restaurant
La Breaaz Restaurant
Alkhalma Restaurant
Viu Bar
Wave Bar
Lobby Bar
ห้ องจัดเลี ้ยงและ ชื่อห้ อง
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้ าที่ 15

4
4
10
112
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
194
70
55
222
63
50

จานวนห้ องพัก
18
2
10
61
9
8
6
3
23
140
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
130
44
36
26
78
10
20
ขนาดความจุ (คน)

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

ห้ องสัมมนา
บริ การอื่น ๆ
เปิ ดดาเนินการ

N/A
สปา
24 มีนาคม 2556

N/A

2.1.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขันของธุรกิจโรงแรม
นโยบายการลงทุนและบริ หารธุรกิ จ
โครงสร้ างการดาเนินธุรกิ จโรงแรมและรี สอร์ ทของบริ ษัท ในปั จจุบนั แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. การลงทุนและบริ หารด้ วยตนเองภายใต้ เครื่องหมายการค้ า “เซ็นทารา” การดาเนินธุรกิ จประเภทนี ้สาหรั บโรงแรม
ที่บริ ษัท ไม่มีความจาเป็ นต้ องใช้ เครื่ องหมายการค้ าสากลเพื่อดึงดูดลูกค้ า เนื่องจากการที่เครื่ องหมายการค้ า
“เซ็นทารา” เป็ นที่เชื่อถื อของตลาดในประเทศและต่างประเทศเป็ นอย่างดี รวมทั ้งการดาเนินธุรกิจประเภทนี ้ทาให้
บริ ษัทสามารถได้ รับผลตอบแทนที่สูงกว่า
2. การรั บจ้ างบริ หารโรงแรมภายใต้ เครื่องหมายการค้ า “เซ็นทารา” การดาเนินธุรกิ จประเภทนี ้เป็ นการสร้ างรายได้
ให้ กับบริ ษัทโดยอาศัยชื่อเสียง ประสบการณ์ และความชานาญในการบริหารโรงแรมโดยไม่ต้องแบกภาระต้ นทุน
การพัฒนาโรงแรม รวมทั ้งเป็ นการสร้ างเครื่ องหมายการค้ าให้ กับบริ ษัทให้ เป็ นที่ร้ ู จักเพิ่มมากขึ ้นด้ วย
การตลาด
ปี 2558 เป็ นปี ที่รายได้ ของเซ็นทาราโฮเทล แอนด์ รี สอร์ ทเติบโตในอัตราที่น่าพอใจ แม้ ว่าจานวนนักท่องเที่ยวจากบาง
ประเทศที่มีความสาคัญในเชิงกลยุทธ์จะลดลงและมีเหตุการณ์ ไม่สงบเกิ ดขึ ้นในกรุ งเทพมหานคร แต่ โ ดยรวมแล้ ว
พบว่าจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ ามายังประเทศไทยเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 20 เมื่อเทียบกั บปี 2557 ที่ผ่านมา และแม้ ว่า
นักท่องเที่ยวจากรั สเซียซึ่งถื อเป็ นตลาดที่แข็งแกร่ งของเซ็นทารามาโดยตลอดจะลดลงอย่างมีนัยสาคัญ นั่นคือลดลง
ถึ งร้ อยละ 45 เช่นเดียวกั บนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียและสวีเดนซึ่งมีจานวนลดลงเมื่อเทียบกั บช่วงเดียวกั นของปี
ก่ อนหน้ า แต่เนื่องจากกลยุทธ์การขายและการตลาดของบริ ษัทที่ไม่ได้ มุ่ งเน้ นไปยังตลาดใดตลาดหนึ่งโดยเฉพาะ จึง
ทาให้ การลดลงของจานวนนักท่องเที่ยวบางกลุ่มไม่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิ จแต่อย่างใด
ยิ่งไปกว่านั ้น ตัวเลขรายได้ รวมของบริ ษัทในปี นี ้กลับมีมูลค่าเพิ่มขึ ้นเป็ น 9,000 ล้ านบาทหรื อสูงกว่ารายได้ รวมของปี
2557 ถึ งร้ อยละ 9 ซึง่ มูลค่าที่สูงขึ ้นนี ้เกิ ดจากอัตราการเข้ าพักที่สูงขึ ้นร้ อยละ 5.7 ทาให้ อัตราการเข้ าพักเฉลี่ยทั ้งปี ของ
บริ ษัทสูงถึ งร้ อยละ 81 ส่วนอัตราเฉลี่ยค่าห้ องพักยังคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ วา่ ธุรกิ จท่องเที่ยวในกรุ งเทพฯและมัลดีฟส์
จะเติบโตขึ ้นอย่างมาก ขณะที่อัตราเฉลี่ยของรายได้ ต่อจานวนห้ องพักที่มีไว้ จาหน่ายของบริ ษัทเติบโตขึ ้นร้ อยละ 6.6
หรื ออยู่ที่ 3,872 บาท
ทั ้งนี ้ การเติบโตดังกล่าวส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการที่โรงแรมในกรุ งเทพฯ สามารถทารายได้ เพิ่มขึ ้นกว่าร้ อยละ 28 คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30 ของรายได้ ทั ้งหมดของบริ ษัท โดยตลาด MICE ซึ่งบริ ษัทให้ ความสาคัญมาโดยตลอดเป็ นธุรกิ จ
ที่ทารายได้ หลักให้ กับเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรั ลเวิลด์ ขณะที่โรงแรมในภูเก็ตและสมุย
ต่างก็ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7 กระบี่เ พิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 8 หั ว หิ น เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 3 ส่ ว นที่ อื่น ๆ ยั ง คงไม่
เปลี่ยนแปลง เว้ นแต่โรงแรมในมัลดีฟส์ที่ผลประกอบการลดลงร้ อยละ 3 อย่างไรก็ ตาม มัลดีฟส์ยังคงสร้ างรายได้ เป็ น
อันดับสองรองจากกรุ งเทพฯ และคิดเป็ นสัดส่วนถึ งเกื อบหนึ่งในห้ าของรายได้ รวมของกลุ่มคือร้ อยละ 19 ลดลงจาก
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ร้ อยละ 21 ของปี ก่อนหน้ าซึ่งก็ ยังนับได้ ว่าเป็ นผลประกอบการที่ดี เมื่อพิจารณาจากการที่ โ รงแรมอยู่ ร ะหว่ า งการ
ปรั บปรุ งซ่อมแซมตลอดทั ้งปี
ผลประกอบการรวมทั ้งปี ที่แข็งแกร่ งนี ้ไม่ได้เกิ ดจากตัวเลขนักท่องเที่ยวในภูมิภาคที่เพิ่มสูงขึ ้นเท่านั ้น แต่ยังเป็ นผลจาก
กลยุทธ์ในการพัฒนาโครงสร้ างองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ มั่นใจว่าฝ่ ายขาย ฝ่ ายการตลาดและการบริ หารจัด การ
ระบบต่างๆ ของบริ ษัทจะได้ รับการตระเตรี ยมให้ พร้ อมสาหรั บความต้ องการของธุรกิ จระหว่างประเทศที่กาลังขยายตัว
และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยในปี ที่ผ่านมาได้ มีการแยกหน่วยงานด้ านการขายและการตลาดออกจากกั น
เพื่อให้ แต่ละฝ่ ายมุ่งเน้ นการทางานตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านโดยที่ยังคงไว้ ซึ่งการทางานแบบสอดประสาน
นอกจากนี ้ยังได้ มีการก าหนดบทบาทของ Regional Operations Director ขึ น้ เพื่ อรั บผิ ด ชอบเฉพาะจุ ด หมาย
ปลายทางหรื อเฉพาะแบรนด์รวมถึ งผลักดันให้ เกิดประสิทธิภาพและดูแลในจุดที่มีความสาคัญเชิงกลยุทธ์สาหรั บธุรกิ จ
และบริ การของบริ ษัท และท้ ายที่สุดคือตระหนักถึ งความสาคัญของตลาดหลักๆ ด้ วยการเปิ ดส านั ก งานขายส่ ว น
ภูมิภาคขึ ้นในสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และแถบสแกนดิเนเวีย (ตั ้งอยู่ ณ กรุ งสตอกโฮล์ม) เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าที่แตกต่างกั นไปในแต่ละตลาด
นอกจากนี ้การเติบโตอย่างมากของธุรกรรมออนไลน์ (การสารองการเดินทางทั่วโลกทาผ่านระบบออนไลน์ถึงร้ อยละ
57 ) โดยเฉพาะที่ผ่านโทรศัพท์มือถื อซึ่งร้ อยละ 42 ของนักเดินทางทั่วโลกได้ กลายเป็ น “Connected Travellers” คือ
ใช้ โทรศัพท์มือถื อแบบสมาร์ ทโฟนในการวางแผนหรื อสารองการเดินทาง ดังนั น้ ทุกแผนงานของเราจึงต้ องคานึงถึ งกล
ยุทธ์ทางดิจิตอลเป็ นอันดับแรกเสมอ ดังนั ้นในปี ที่ผ่านมาเราได้ปรั บปรุ งและเพิม่ ขีดความสามารถให้ กับเว็บไซต์เซ็นทา
ราด้ วยการนา Search Engine Optimization (SEO) เข้ ามาใช้ มีการเพิ่ม live chat เข้ าไปในระบบสารองห้ องพัก เพิ่ม
ระบบกาหนดราคาตามภูมิภาค ปรั บปรุ งเว็บไซต์ให้ เหมาะกั บการใช้ งานบนโทรศั พ ท์ มื อถื อผ่ า นการออกแบบที่
ตอบสนองต่อการใช้ งานของลูกค้ าอย่างแท้ จริ ง รวมถึ งพัฒนาเนื ้อหาออนไลน์ให้ มีความน่าสนใจมากขึ ้นด้ วยการเพิ่ม
จานวนคลิปวิดีโอ ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ช่วยให้ ยอดธุรกรรมออนไลน์เพิ่มขึ ้นถึ งกว่า ร้ อยละ 27 ของรายได้ รวม และบริ ษั ท มี
รายได้ จากธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถื อและแท็บเล็ตเพิ่มขึ ้นจากปี 2557 ถึ งร้ อยละ 366
ความภักดีในแบรนด์ของลูกค้ ายังคงเป็ นสิง่ ที่เซ็นทาราให้ ความสาคัญเป็ นลาดับต้ นๆ จะเห็นได้ จากการที่ฐานสมาชิก
ของบัตรเซ็นทารา – เดอะวันการ์ ดเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฐานสมาชิกนี ้จะถูกนามาใช้ ในการวางกลยุทธ์การบริ ห าร
เพื่อสร้ างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ า (CRM) และจากการที่บริ ษัทผนวกระบบสมัครสมาชิกบัต รเข้ ากั บการสมั ค ร
สมาชิกบัตรเดอะวันการ์ดของกลุม่ เซ็นทรั ล ทาให้ เรามีจานวนสมาชิกเพิ่มขึ ้นถึงกว่าร้ อยละ 453 หรื อเพิ่มเป็ น 645,000
ราย ยิ่งไปกว่านั ้น การมีส่วนร่ วมของลูกค้ าก็ มีมากขึ ้นจากการนาเสนอระบบแลกของรางวัลใหม่ๆ เช่น เพิ่มทางเลือก
ให้ สมาชิกบัตรสามารถใช้ ส่วนหนึ่งของคะแนนสะสมร่ วมกั บเงินสดได้ หรื อการเสนอสิทธิประโยชน์ในรู ปแบบของราคา
ลดพิเศษเฉพาะสมาชิก ทาให้ รายได้ ที่เกิ ดจากสมาชิกบัตรเซ็นทารา – เดอะวันการ์ ดมีสัดส่วนเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 22
ของรายได้ ทั ้งหมดเมื่อเทียบกั บร้ อยละ 17 ในปี ที่ผ่านมา
นับได้ ว่าปี 2558 เป็ นปี ที่บริ ษัทประสบความสาเร็ จเป็ นที่น่าพอใจ เราได้ ปรั บปรุ งโครงสร้ างองค์ก รเพื่ อความส าเร็ จ
ยิ่งขึ ้นไปในอนาคต มีการจัดการในหลายจุดที่สาคัญ เช่น ดิจิตอล และ CRM ซึ่งจะเป็ นตัวกาหนดการเติบโตของธุรกิ จ
รวมถึ งให้ ความสาคัญมากขึ ้นกับการปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงกระบวนการและเทคโนโลยีทางธุรกิ จ ซึ่งทั ้งหมดนี ้เป็ นการ
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วางรากฐานให้ เซ็นทาราโฮเทล แอนด์ รี สอร์ ทอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่ งและพร้ อมสาหรั บการแข่งขันในปี 2559 และปี
ต่อๆ ไป
บริ ษัทดาเนินกลยุทธ์การตลาดสาหรั บแต่ละโรงแรมดังต่อไปนี ้
1)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ
จานวนห้ องพัก
565 ห้ อง
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายและกลยุ ท ธ์ ก าร เน้ นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคุณภาพของการบริ การสูง และมีการใช้ จ่ายสู ง
แข่งขัน
เช่น ลูกค้ าหน่วยงานเอกชน ลูกค้ าจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่ อเป็ นรางวั ล
การแสดงสินค้ าและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) นักท่องเที่ ย งที่ จ องผ่ า น
ช่องทางอินเทอร์ เนต และการบริ การด้ านงานจั ด เลี ย้ ง โดยมี ก ลยุ ท ธ์ ที่ ใ ห้
ความสาคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้ า มุ่งเน้ นที่จะรั กษาฐานลูกค้ าเดิมและ
กลุ่มลูกค้ าใหม่ที่ไม่อ่อนไหวในเรื่ องราคา และการดารงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ ของ
โรงแรมผสมผสานกั บการบริ การที่เป็ นเลิศภายใต้ มาตรฐานของเซ็ น ทารา
เพื่อส่งเสริ มการทาธุรกิ จในระยะยาวและสร้ างความเข้ มแข็ ง ให้ กั บกลุ่ ม
โรงแรมภายใต้ ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
สูง (High)
ตัวอย่างคู่แข่ง
Landmark Bangkok, Pullman King Power, Swissotel Le Concorde,
Sukosol, Royal Orchid Sheraton
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 19 % : 81%
2)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชี รี สอร์ ทและวิลล่า หัวหิน
จานวนห้ องพัก
249 ห้ อง
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายและกลยุ ท ธ์ ก าร เน้ นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคุณภาพของการบริ การสูง โดยมี ก ลยุ ท ธ์ ที่ ใ ห้
แข่งขัน
ความสาคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้ า มุ่งเน้ นที่จะรั กษาฐานลูกค้ าเดิมและ
กลุ่มลูกค้ าใหม่ที่ไม่อ่อนไหวในเรื่ องราคา และการดารงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ ของ
โรงแรมผสมผสานกั บการบริ การที่เป็ นเลิศภายใต้ มาตรฐานของเซ็ น ทารา
เพื่อส่งเสริ มการทาธุรกิ จในระยะยาวและสร้ างความเข้ มแข็ ง ให้ กั บกลุ่ ม
โรงแรมภายใต้ ตราเซ็นทารา
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
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 11% : 89%
3)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รี สอร์ ท สมุย จ.สุราษฏร์ ธานี
จานวนห้ องพัก
203 ห้ อง
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กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายและกลยุ ท ธ์ ก าร เน้ นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคุณภาพของการบริ การสูง โดยมี ก ลยุ ท ธ์ ที่ ใ ห้
แข่งขัน
ความสาคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้ า มุ่งเน้ นที่จะรั กษาฐานลูกค้ าเดิมและ
กลุ่มลูกค้ าใหม่ที่ไม่อ่อนไหวในเรื่ องราคา และการดารงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ ของ
โรงแรมผสมผสานกั บการบริ การที่เป็ นเลิศภายใต้ มาตรฐานของเซ็ น ทารา
เพื่อส่งเสริ มการทาธุรกิ จในระยะยาวและสร้ างความเข้ มแข็ ง ให้ กั บกลุ่ ม
โรงแรมภายใต้ ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
สูง
ตัวอย่างคู่แข่ง
Amari Palm Reef, Chaweng Regent, Imperial Boat House,Anantara
Bophut, Nora Beach and New Star
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 2% : 98%
4)โรงแรม เซ็นทารา วิลล่า สมุย จ.สุราษฏร์ ธานี
จานวนห้ องพัก
102 ห้ อง
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายและกลยุ ท ธ์ ก าร - ขยายฐานลูกค้ าในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่า งประเทศ โดยเฉพาะยุ โ รป
แข่งขัน
รั สเซีย และเอเชีย และนักท่องเที่ยวกลุ่ม Honeymooner และนักดาน ้า
- รั กษาระดับราคาให้ อยู่ในระดับโรงแรม 4 ดาวเพื่อกลุ่มลูกค้ าที่มีกาลั ง
ซื ้อน้ อยกว่าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชี รี สอร์ ท สมุย
- เน้ นคุณภาพของโรงแรมและการให้ บริ การ โดยมีจุดเด่นทางด้ านความ
เป็ นส่วนตัวของหาดและห้ องพักแบบวิลล่า เน้ นการการบริ การในความ
เป็ นไทยสูง
สภาพการแข่งขัน
ปานกลาง ค่อนข้ างสูง
ตัวอย่างคู่แข่ง
Bandara Resort, Fair House Resort Samui Buri, Peach resort
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 10% : 90%
5)โรงแรมเซ็นทารา วิลล่า ภูเก็ ต
จานวนห้ องพัก
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายและกลยุ ท ธ์ ก าร
แข่งขัน
สภาพการแข่งขัน
ตัวอย่างคู่แข่ง
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ
6)โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
จานวนห้ องพัก
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายและกลยุ ท ธ์ ก าร
แข่งขัน

72 ห้ อง
นักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปและเอเชี ย ได้ แก่ Australia, UK,
Scandinavia, Russia, China
สูงมาก โดยเฉพาะช่วง low season
Marina Phuket Resort, The Front Village, The Beyond Resort Phuket
3% : 97%
248 ห้ อง
เป้าหมายอยู่ที่ลูกค้ าในประเทศเพื่อนบ้า นที่ เ ดิ น ทางมาพั ก ผ่ อน รวมทั ง้ ที่
เดินทางมาเพื่ อเหตุ ผ ลทางด้ านธุ ร กิ จในภู มิ ภ าค พร้ อมๆไปกั บอี ก หนึ่ ง
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กลุ่มเป้าหมายนั่นคือลูกค้ าในประเทศ รวมถึ ง ลูกค้ าท่องเที่ยวทั่ ว ไป ลู ก ค้ า
ประชุมสัมมนา และลูกค้ าราชการ และนักธุรกิ จอื่นๆ ที่มาปฏิบตั ิหน้ าที่ และ
ประกอบกิ จการและในภูมิภาค และในประเทศเพื่อนบ้า น โดยทางโรงแรม
มุ่งเน้ นกลยุทธ์การแข่งขันแบบยั่งยืน โดยการลงทุ น ปรั บเปลี่ ย น พั ฒ นา
นโยบาย สินค้ า และการบริ การให้ เอือ้ ต่อวิถีชีวิต และความเป็ นอยู่ของคนใน
ชุมชน ต่อลูกค้ าทุกกลุ่ม และเอื ้อต่อสิ่งแวดล้ อมอยู่เสมอ พร้ อมๆไปกั บ การ
สร้ างภาพลักษณ์ อันดีงาม อันเป็ นที่เชิดหน้ าชูตาให้ ปรากฏแก่ ประเทศเพื่ อน
บ้าน และลูกค้ าที่มาใช้ บริ การ
สภาพการแข่งขัน
สูง
ตัวอย่างคู่แข่ง
Lee Garden Plaza, Hansa JB, Sakura Grand View, Regency,
Diamond, Buri Sripu
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 33% : 67%
7)โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์
จานวนห้ องพัก
120 ห้ อง
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายและกลยุ ท ธ์ ก าร เน้ นกลุม่ เป้าหมายที่ต้องการสถานที่ในการจัดงานประชุม สัมมนา โดยมุ่งเน้ น
แข่งขัน
ลูกค้ ากลุม่ ข้ าราชการ องกรณ์ ท้องถิ่ นและละแวกใกล้ เคียง รวมถึ งบริ ษัทห้ าง
ร้ านในพื ้นที่ภายใต้ มาตรฐานของเซ็นทารา อีกทั ้งยังให้ บริ การแก่นักท่องเที่ยว
ที่ต้องการความสงบและหลีก หนี ค วามวุ่ น วายจากการท างานและการ
ท่องเที่ยวในสถานที่อื่นๆ
สภาพการแข่งขัน
สูง
ตัวอย่างคู่แข่ง
Viang Tak, CK Hill Resort, Iravadee, Queen Palace, Punnagun, J2
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 78% : 22%
8)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บชี รี สอร์ ทและวิลลา กระบี่
จานวนห้ องพัก
192 ห้ อง
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย และกลยุ ท ธ์ ก าร ตลาดหลัก จะเน้ นที่ตลาดการประชุมนานาชาติ การจัดนิทรรศการนานาชาติ
แข่งขัน
ตลอดจนถึ งงานเลี ้ยงขนาดล็กและกลาง การจัดประชุมของภาคธุรกิ จต่ า งๆ
แต่งงานบริ เวณชายหาด ส่วนนักท่องเที่ยวเป็ นการผสมผสานระหว่างยุโรป,
และเอเซีย ขึ ้นกั บฤดูกาลเป็ นหลัก จุดเด่นคือทาเลที่ตั ้งใจติดทะเล เป็ นส่วนตั ว
ใกล้ แหล่งช๊ อปปิ ง้ ของหาดอ่าวนาง และได้ รับการตอบรั บเป็ นอย่างดี
สภาพการแข่งขัน
สูง
ตัวอย่างคู่แข่ง
Rayavadee Resort, Amari Vouge Krabi, Aonang Villa, Sheraton Krabi
beach, Tha Tubkaak Krabi and Sofitel Phokeethra Resort & Spa
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 7% : 93%
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9) โรงแรมเซ็นทารา กะรน รี สอร์ ท ภูเก็ ต
จานวนห้ องพัก
335 ห้ อง
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายและกลยุ ท ธ์ ก าร เน้ นกลุม่ เป้าหมายที่ต้องการคุณภาพของการบริ การสูง โดยมี ก ลยุ ท ธ์ ที่ ใ ห้
แข่งขัน
ความสาคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้ า มุ่งเน้ นที่จะรั กษาฐานลูกค้ าเดิมและ
กลุ่มลูกค้ าใหม่ที่ไม่อ่อนไหวในเรื่ องราคา และการดารงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ ของ
โรงแรมผสมผสานกั บการบริ การที่เป็ นเลิศภายใต้ มาตรฐานของเซ็ น ทารา
เพื่อส่งเสริ มการทาธุรกิ จในระยะยาวและสร้ างความเข้ มแข็ ง ให้ กั บกลุ่ ม
โรงแรมภายใต้ ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
สูง
ตัวอย่างคู่แข่ง
Phuket Orchid Resort, Kata Beach Resort, Woraburi,Novotel Karon
Resort
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ : 1% : 99%
10)โรงแรมเซ็นทารากะตะรี สอร์ ท ภูเก็ ต
จานวนห้ องพัก
158 ห้ อง
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายและกลยุ ท ธ์ ก าร กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย: จีน ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ แอฟริ กาใต้ แสกนดิ เ นเวี ย
แข่งขัน
และรั สเซีย
กลยุทธ์การแข่งขัน: จัดแพ็คเก็ จโดยเน้ นที่ความคุ้ม ค่ า เช่ น ที่ พั ก พร้ อม
อาหารเช้ าและฟรี อาหารเย็น 1 ครั ง้ ต่อการเข้ าพัก ฝึ กอบรมพนักงานโรงแรม
เพื่อที่จะให้ บริ การที่ดีและสร้ างความทรงจาที่ดีต่อแขก รั กษา คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อความพร้ อนในการขาย นโยบายรั กษ์ โ ลกเพื่ อเป็ นกลยุ ท ธ์
สาหรั บการแข่งขัน และออกโปรโมชั่นเพื่อให้ agent และ OTA ได้ มี ก ารจอง
ห้ องล่วงหน้ า
สภาพการแข่งขัน
สูง
ตัวอย่างคู่แข่ง
Alpina Phuket Nalina, Easin Yama Phuket, Kata Beach Resort ,
Phuket Orchid
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 16% : 84%
11)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรั ลเวิลด์
จานวนห้ องพัก
512 ห้ อง
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายและกลยุ ท ธ์ ก าร กลุ่มลูกค้ านักธุรกิ จที่มุ่งเน้ นการจัดประชุม และนิทรรศการนานาชาติ ตลอด
แข่งขัน
จนถึ งงานเลี ้ยงขนาดใหญ่ และการประชุมภาคธุรกิ จและราชการ พร้ อมทั ง้
กลุ่มนักท่องเที่ยวระดับสูงที่ต้องการความสะดวกสบายของโรงแรมใจกลาง
เมืองเป็ นกลุ่มเป้าหมายหลัก การเป็ นโรงแรมใจกลางเมืองที่ บริ หารจั ด การ
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ห้ องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ ที่มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครั น อีกทั ง้ อยู่
ในแหล่ง shopping ของกรุ งเทพที่สะดวกในการเดินทางเป็ นจุดเด่นหลักของ
ทางโรงแรม พร้ อมกั นนี ้การให้ ความสาคัญต่อการให้ บริ การที่ เ ป็ นเลิ ศ และ
สม่าเสมอภายใต้ มาตรฐานของเซ็นทาราเป็ นกลยุทธ์สาคัญในการรั กษาฐาน
ลูกค้ าเดิม ที่จะส่งเสริ มการทาธุรกิ จในระยะยาวและสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับ
กลุ่มโรงแรมภายใต้ ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
สูง
ตัวอย่างคู่แข่ง
Dusit Thani Hotel, Royal Orchid Sherator Hotel & Towers, Le
Meridien Royal Plaza Athenee Bangkok, Renaissance Bangkok
Ratchaprasong, Millennium Grand Sukhumvit Bangkok
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 20% : 80%
12)โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ รี สอร์ ท บีช พัทยา
จานวนห้ องพัก
555
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายและกลยุ ท ธ์ ก าร เน้ นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคุณภาพของการบริ การสูง โดยมี ก ลยุ ท ธ์ ที่ ใ ห้
แข่งขัน
ความสาคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้ า มุ่ง เน้ นที่จะรั กษาฐานลูกค้ าเดิมและ
กลุ่มลูกค้ าใหม่ที่ไม่อ่อนไหวในเรื่ องราคา และการดารงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ ของ
โรงแรมผสมผสานกั บการบริ การที่เป็ นเลิศภายใต้ มาตรฐานของเซ็ น ทารา
เพื่อส่งเสริ มการทาธุรกิ จในระยะยาวและสร้ างความเข้ มแข็ ง ให้ กั บกลุ่ ม
โรงแรมภายใต้ ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
สูง
ตัวอย่างคู่แข่ง
Marriott, Dusit, Hard Rock, Amari,
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 29% : 71%
13)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รี สอร์ ท ภูเก็ ต
จานวนห้ องพัก
262 ห้ อง
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย และกลยุ ท ธ์ ก าร กลุ่มนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียและจีน
แข่งขัน
สภาพการแข่งขัน
สูง โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เพราะคู่แข่งเป็ นโรงแรมที่มี
สถานที่ตั ้งติดหาดเหมือนกั น จึงทาให้ ลูกค้ าเกิ ดข้ อเปรี ยบเทียบได้ ง่าย
ตัวอย่างคู่แข่ง
Dusit Laguna, Grand Mercure Patong, Avista Patong, Outrigger
Laguna Phuket
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ : 3% : 97%
14)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รี สอร์ ทและสปา มัลดีฟส์
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จานวนห้ องพัก
112 ห้ อง
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายและกลยุ ท ธ์ ก าร เน้ นกลุม่ เป้าหมายที่ต้องการคุณภาพของการบริ การสูง โดยมี ก ลยุ ท ธ์ ที่ ใ ห้
แข่งขัน
ความสาคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้ า มุ่งเน้ นที่จะรั กษาฐานลูกค้ าเดิมและ
กลุ่มลูกค้ าใหม่ที่ไม่อ่อนไหวในเรื่ องราคา และการดารงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ ของ
โรงแรมผสมผสานกั บการบริ การที่เป็ นเลิศภายใต้ มาตรฐานของเซ็ น ทารา
เพื่อส่งเสริ มการทาธุรกิ จในระยะยาวและสร้ างความเข้ มแข็ ง ให้ กั บกลุ่ ม
โรงแรมภายใต้ ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
สูง
ตัวอย่างคู่แข่ง
Lux Maldives, Lily Beach Constance Moofushi
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 1% : 99 %
15) โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟูชิ รี สอร์ ทแอนด์สปา มัลดีฟส์
จานวนห้ องพัก
140 ห้ อง
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายและกลยุ ท ธ์ ก าร เน้ นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคุณภาพของการบริ การสูง โดยมี ก ลยุ ท ธ์ ที่ ใ ห้
แข่งขัน
ความสาคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้ า มุ่งเน้ นที่จะรั กษาฐานลูกค้ าเดิมและ
กลุ่มลูกค้ าใหม่ที่ไม่อ่อนไหวในเรื่ องราคา และการดารงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ ของ
โรงแรมผสมผสานกั บการบริ การที่เป็ นเลิศภายใต้ มาตรฐานของเซ็ น ทารา
เพื่อส่งเสริ มการทาธุรกิ จในระยะยาวและสร้ างความเข้ มแข็ ง ให้ กั บกลุ่ ม
โรงแรมภายใต้ ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
สูง
ตัวอย่างคู่แข่ง
Sheraton Full Moon, Vellasaru, Kurumba
สัดส่วนลูกค้ าในประเทศ : ต่างประเทศ 0% : 100 %
บริ ษัท มีจุดเด่นในการดาเนินธุรกิ จคือ ความมีชื่อเสียงของกลุ่มโรงแรมและรี สอร์ ทภายใต้ การดาเนินงานของบริ ษั ท
ทาเลที่ตั ้งของโรงแรมซึ่งตั ้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยตามแหล่งท่ องเที่ ย วและธุ ร กิ จที่ ส าคั ญ ผู้ บริ หารที่ มี
ประสิทธิภาพ ความมุ่งมั่นในการบริ การของพนักงาน มาตรฐานของการบริ การที่ดีและเน้ นความเป็ นไทย ส่ ง ผลให้
รายได้ ในส่วนของโรงแรมมีการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึ งจุดเด่นดังกล่าว บริ ษัท มีแผนการด าเนิ น งานใน
อนาคต ดังต่อไปนี ้
1. ขยายจานวนของโรงแรมไปในทาเลท่องเที่ยวหลักๆ ในประเทศไทย และขยายสู่ประเทศใกล้ เคียง
2. ขยายธุรกิ จโดยการร่ วมลงทุนกั บบริ ษัทชั ้นนาในต่างประเทศ เพื่อลงทุนในโรงแรมทั ้งในประเทศและ
ประเทศใกล้ เคียง
3. เน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรั บตลาดการท่องเที่ยวสันทนาการที่เติบโตอย่างรวดเร็ ว
4. พัฒนาโรงแรมเพื่อรองรั บการเติบโตของตลาดการประชุมจากทั ้งในและต่างประเทศ ซึ่งเน้ นทางด้ าน
ทาเล มาตรฐานการบริ การ ความจุของห้ องประชุมสัมมนา และความเชี่ยวชาญในการบริ การ
5. พัฒนาช่องทางการจาหน่ายโดยการร่ วมธุรกิ จกั บบริ ษัทนาเที่ยวชั ้นนาในต่างประเทศอย่ า งต่ อเนื่ อง
ตลอดถึ งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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6. พัฒนาการบริ การให้ มีมาตรฐานตามแบบสากลและพั ฒนาบุคลากรให้ สอดคล้ องและเหมาะสมในแต่
ละโรงแรม
นโยบายราคา
การกาหนดราคาห้ องพักขึ ้นอยู่กับปั จจัยที่สาคัญหลายประการ ได้ แก่ ฤดูกาล ราคาตลาดของคู่แข่ง โปรแกรมส่งเสริ ม
การขาย ประเภทของลูกค้ า สภาพเศรษฐกิ จ สถานการณ์การเมือง และต้ นทุนการดาเนินงานของโรงแรม ซึ่งโดยทั่ว ไป
ปั จจัยหลักคือฤดูกาล โดยบริ ษัทจะกาหนดราคาที่สูงกว่าในฤดูกาลที่มีการท่ องเที่ ย วสู ง ส่ ว นในฤดู ก าลที่ มี ก าร
ท่องเที่ยวต่า เช่น ฤดูฝน บริ ษัทใช้ กลยุทธ์ทางด้ านราคากับตลาดที่ยงั มีการเดินทาง เช่น ตลาดเอเซีย ตลาดตะวันออก
กลาง ตลาดในประเทศ ตลาดการประชุมของภาครั ฐ และบริ ษัทต่าง ๆ รวมถึ งการรวมโครงการส่งเสริ มการขายนอก
ฤดูกาลกั บการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริ ษัทเครดิตการ์ ด สายการบิน และผ่านห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรั ล เพื่อเสนอ
โปรแกรมพิเศษของโรงแรมมากขึ ้น ทั ้งนี ้ บริ ษัทใช้ นโยบายเดียวกั นในการกาหนดราคาห้ องพักในโรงแรมทุกแห่งของ
บริ ษัท
บริ ษัทให้ ความสาคัญในการกาหนดราคาห้ องพักโดยบารุ งรั กษาสภาพของห้ องพักในโรงแรมของบริ ษั ท ให้ มี ค วาม
ทันสมัยและใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้ เหมาะสมกั บระดับราคาในปั จจุบนั นอกจากนี ้แล้ ว บริ ษัทยังมีนโยบายที่จะเพิ่มระดับ
ราคาให้ สูงขึ ้นในโรงแรมที่มีศักยภาพและอยู่ในแผนการดาเนินงานที่แน่นอนในอนาคต โดยก าหนดแผนงานการ
ปรั บปรุ งลักษณะของห้ องพักและคุณภาพของวัสดุที่ใช้ ตกแต่ง รวมถึ งการยกระดั บการบริ การให้ สู ง ขึ น้ เพื่ อให้
สอดคล้ องกั บการปรั บเพิ่มระดับราคา โดยรายละเอียดเกี่ ยวกับราคาห้ องพักเฉลี่ยต่อคืน (Average Room Rate) และ
อัตราการเข้ าพักเฉลี่ย (Average Occupancy Rate) ของโรงแรม สาหรั บไตรมาส 1 ปี 2559 เป็ นดังต่อไปนี ้
ราคาห้ องพักเฉลี่ยต่อคืน (บาท)
3,411
5,056
24,587
5,870

อัตราการเข้ าพักเฉลี่ย (ร้ อยละ)
85.0
88.0
85.3
87.0

กรุ งเทพ
ต่างจังหวัด
มัลดีฟส์
ค่าเฉลี่ย
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่า ย
ช่องทางการจาหน่ายหลักของบริ ษัท มีดังต่อไปนี ้
1. การจาหน่ายให้ แก่ ลูกค้ า โดยพนักงานขายของบริ ษัท และผ่านบริ ษัทเอเย่นต์ ทั ว ร์ ซึ่ ง เป็ นการเสนอ
สินค้ าที่เหมาะสมให้ แก่ ลูกค้ ากลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ มีการเข้ าร่ วมนิทรรศการการท่องเทีย่ ว
ทั่วโลกอย่างต่อเนื่องโดยตลอด เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางจัดจาหน่าย ในปั จจุบนั บริ ษัท มีความสัมพันธ์
ระยะยาวกั บบริ ษัทเอเย่นต์ท่องเที่ยวในตลาดเป้าหมายหลายแห่ง เช่น TUI, LTU, Thomas Cook, My
Travel, Qantas, และ Thai Royal Orchid
2. การจาหน่าย โดยพนักงานขายของบริ ษัทโดยตรงยังบริ ษัทและสมาคมต่ างๆ สาหรั บลูกค้ ากลุ่มธรุ กิจ
การจัดประชุมสัมนา และการจัดเลี ้ยงต่างๆ
3. การจาหน่ายผ่านระบบสารองห้ องพักผ่านทางอินเทอร์ เนต ซึ่งเป็ นช่องทางที่ประสบความสาเร็ จอย่า ง
สูง เนื่องจากได้ ราคาห้ องที่สูงกว่าช่องทางการจาหน่ายอื่น และมีอัตราการจองห้ องพักผ่านช่องทางนี ้ที่
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
4. การจาหน่ายให้ กับลูกค้ าทั่วไปผ่านนิทรรศการท่องเที่ยวและสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา
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5. ส่งเสริ มการขายร่ วมกั บพันธมิตร เช่น สายการบิน บัตรเครดิต นิตยสาร ธนาคาร และ อื่ น ๆ โดยให้
ส่วนลดพิเศษกั บสมาชิกในหน่วยงานและองค์กรนั ้นๆ
2.2 ธุรกิจอาหารเครื อข่ าย
2.2.1 การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริ การ
บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด (Central Restaurants Group “CRG”) ผู้บุกเบิก ธุ ร กิ จอาหารบริ การด่ ว น
(Quick Service Restaurant: QSR) และเป็ นหนึ่งในผู้นาธุรกิ จอาหารครื อข่าย ของประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ (Vision)
ว่า “เราจะเป็ นผู้นาในธุรกิ จอาหารเครือข่าย ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ด้ วยคุณภาพอาหาร และมาตรฐาน
การบริ การที่ดีเลิศ สร้ างการเจริ ญเติบโตที่ยั่งยืน และนาความพึงพอใจมาสู่ผ้ เู กี่ ยวข้ องทางธุรกิ จทุกคน “
ปั จจุบนั CRG ในฐานะที่เป็ นผู้รับสิทธิ (Franchisee) และเจ้ าของลิขสิทธิ์ (Company Owned) ที่มีความชานาญ และ
มีความสามารถในการบริ หารและจัดการธุรกิจอาหารเครือข่ายที่ได้รับการยอมรั บจากเจ้ าของแฟรนไชส์ (Franchisor)
โดยมีแบรนด์ธุรกิ จอาหารที่หลากหลาย (Multi-Brand) ครอบคลุมอาหารหลายรู ปแบบเกื อบทุกประเภทในธุรกิ จนี ้ ซึ่ง
ในอดีตที่ผ่านมา CRG ได้ รับสิทธิในการต่ออายุสัญญารั บสิทธิของแต่ละแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการบริ หารและการ
จัดการแบรนด์ธุรกิ จอาหารเครื อข่ายภายใต้ CRG มีรายละเอียดดังนี ้
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แบรนด์
มิสเตอร์ โดนัท
เคเอฟซี
อานตี ้ แอนส์
เปปเปอร์ ลันช์
ชาบูตง
โคล สโตน ครี มเมอรี่
เดอะ เทอเรส

โยชิโนยะ
โอโตยะ
เทนยะ

ประเภท (Segment)
ขนมโดนัท
ไก่ ทอด
ขนมซอฟท์เพรทเซล
สเต๊ กสไตล์ญี่ปนุ่
ราเมน
ไ อ ศ ก รี ม มิ ก ซ์ -อิ น
ซูเปอร์ พรี เมียม
อาหารไทย

สิทธิ
Exclusive*
Non-exclusive**
Exclusive*
Exclusive*
Franchise Agreement
Exclusive*

จานวนสาขา
319
207
129
17
17
17

Company Owned***

15
และรั บจ้ างบริ หารร้ านอาหาร
“เดอะ เทอเรส” ให้ กับ
บริ ษัท ห้ องอาหาร ซี.ดี.เอส. จากั ด
18

ข้ าวหน้ าเนื อ้ และข้ าว Exclusive*
หน้ าต่างๆ
อาหารญี่ ปนุ่
Exclusive*
สไตล์โฮมเมด
ข้ าวหน้ าเทมปุระ
Exclusive*

47
4

คัตสึยะ
ข้ าวหน้ าหมูทอดญี่ ปนุ่
Exclusive*
10
หมายเหตุ * Exclusive Right – CRG เป็ นผู้ได้ รับสิทธิในการบริ หารแบรนด์แต่เพียงผู้เดียว
** Non-exclusive Right – CRG เป็ นผู้ได้ รับสิทธิ์ในการบริ ห ารแบรนด์ ร่ วมกั บเจ้ าของสิ ท ธิ์ คื อ Yum
Restaurants International (Thailand) Co., Ltd. โดยที่ Yum ยังมีสิทธิ์ที่จะให้ Franchise กั บผู้ประกอบการรายอื่ น
ได้
*** Company Owned – CRG เป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์แบรนด์
CRG มีแผนงานในการขยายสาขาของแบรนด์ที่ได้ รับสิทธิอย่างต่อเนื่อง รวมถึ งการขยา ยธุ ร กิ จ ด้ วยการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ และนาเสนอแบรนด์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดทั ้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้ องการและ
รู ปแบบการดาเนินชีวิตในปั จจุบนั ของลูกค้ าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 CRG มีสาขาอยู่ในกรุ งเทพฯ และทั่วทุกภูมิภาคของประเทศรวมทั ้งสิ ้น 800 สาขา
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทที่มีอยู่ทั ้ง 12 แบรนด์ มีดังนี ้
1)
มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut)
แบรนด์
มิสเตอร์ โดนัท
ประเภท (Segment)
ขนม (โดนัท)
สิทธิ
Exclusive Right
จานวนสาขา
Company owned 319 สาขา
รู ปแบบการให้ บริ การ
1. การรั บประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)
4. การบริ การจัดเลี ้ยง (Catering)
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย

กลุ่มวัยรุ่ น ครอบครั ว เด็ก และคนทางานที่มีรูปแบบในการดาเนิ น ชี วิ ต ทั น สมั ย ชอบความ
สะดวกและความรวดเร็ ว

ลักษณะสาคัญของแบรนด์ มิสเตอร์ โดนัท ให้ ความสาคัญกั บขนม (โดนัท) ที่สดใหม่ (Fresh Donut) โดยการมีครั วขนาด
เล็กตั ้งอยู่ภายในร้ าน (Micro Kitchen) ซึ่งผู้บริ โภคสามารถมองเห็ น การผลิ ต โดนั ท ได้ ทุ ก
ขั ้นตอน และได้ รับโดนัทที่ผลิตเสร็ จใหม่ๆ
2)
เคเอฟซี (KFC)
แบรนด์
เคเอฟซี
ประเภท (Segment)
ไก่ (ไก่ ทอด)
สิทธิ
Non-Exclusive Right
จานวนสาขา
Company owned 207 สาขา
รู ปแบบการให้ บริ การ
1. การรั บประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย

กลุ่มวัยรุ่ น ครอบครั ว เด็ก และคนทางานที่มีรูปแบบในการดาเนิ น ชี วิ ต ทั น สมั ย ชอบความ
สะดวกและความรวดเร็ ว

ลักษณะสาคัญของแบรนด์ เคเอฟซี มีกรรมวิธีพิเศษในการผลิต และเครื่ องเทศสูตรเฉพาะที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ
3)
อานตี ้ แอนส์ (Auntie Anne’s)
แบรนด์
อานตี ้ แอนส์
ประเภท (Segment)
ขนม (ซอฟท์เพรทเซล)
สิทธิ
Exclusive Right
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จานวนสาขา
รู ปแบบการให้ บริ การ

Company owned 129 สาขา
1. การรั บประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)
4. การบริ การจัดเลี ้ยง (Catering)

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย

กลุ่มวัยรุ่ น ครอบครั ว เด็ก และคนทางานที่มีรูปแบบในการดาเนิ น ชี วิ ต ทั น สมั ย ชอบความ
สะดวกและความรวดเร็ ว

ลักษณะสาคัญของแบรนด์ อานตี ้ แอนส์ มีเอกลักษณ์ ทั ้งในด้ านรสชาติ เนื ้อแป้ง ความสดใหม่ รู ปร่ าง กลิ่นหอม ลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
4)
เปปเปอร์ ลันช์ (Pepper Lunch)
แบรนด์
เปปเปอร์ ลันช์
ประเภท (Segment)
สเต็กสไตล์ญี่ปนุ่
สิทธิ
Exclusive Right
จานวนสาขา
Company owned 17 สาขา
รู ปแบบการให้ บริ การ
1. การรั บประทานทีร่ ้ าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย

กลุ่มนักศึกษาและคนทางานที่มีรูปแบบในการดาเนินชีวิตทันสมัย ชอบความแปลกใหม่ ชอบ
ความสะดวกและรวดเร็ ว

ลักษณะสาคัญของแบรนด์ เปปเปอร์ ลันช์ มีเอกลักษณ์ โดดเด่นในเรื่ องเกี่ ยวกั บอาหารจานร้ อนแนวใหม่ ที่สามารถปรุ ง
สุกได้ ด้วยตนเองบนจานร้ อนอุณหภูมิสูงสุด 260 องศาเซลเซียส
5)
ชาบูตง (Chabuton)
แบรนด์
ชาบูตง
ประเภท (Segment)
ราเมน
สิทธิ
Franchise Agreement
จานวนสาขา
Company owned 17 สาขา
รู ปแบบการให้ บริ การ
1. การรั บประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้าน (Take Away) ยกเว้ นราเมน
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
กลุ่มวัยรุ่ น ครอบครั ว และกลุ่มคนทางาน ทั ้งชาวไทยและชาวญี่ ปนุ่ ที่มีรูปแบบในการดาเนิน
ชีวิตทันสมัย ชอบรั บประทานอาหารญี่ ปนุ่ โดยเฉพาะราเมนต้ นตารั บจากญี่ ปนุ่
ลักษณะสาคัญของแบรนด์ ชาบูตงเป็ นราเมนต้ นตารั บแท้ จากประเทศญี่ ปนุ่ โดยเชฟผู้ชนะเลิศ TV Champion ปี 2002
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6)
โคล สโตน ครี มเมอรี่ (Cold Stone Creamery)
แบรนด์
โคล สโตน ครี มเมอรี่
ประเภท (Segment)
ไอศกรี มมิกซ์-อินซูเปอร์ พรี เมียม
สิทธิ
Exclusive Right
จานวนสาขา
รู ปแบบการให้ บริ การ

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย

Company owned 17 สาขา
1. การรั บประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)
4. การบริ การจัดเลี ้ยง (Catering)
กลุ่มลูกค้ าระดับบน ที่เป็ นกลุ่มวัยรุ่น ครอบครั ว และคนทางาน ซึ่งมีรูปแบบในการดาเนินชีวิต
ที่ทันสมัย ชอบความแปลกใหม่

ลักษณะสาคัญของแบรนด์ โคล สโตน ครี มเมอรี่ เป็ นไอศกรี มมิกซ์-อินส์ ระดับซูเปอร์ พรี เมียม ที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวด้วย
รสชาติความอร่ อยเข้ มข้ นไม่เหมือนใครสไตล์อเมริ กัน คัดสรรเฉพาะวั ต ถุ ดิ บชั น้ ดี พิ ถี พิ ถั น
ผสมผสาน (มิกซ์-อิน) ส่วนผสมบนแผ่นหินแกรนิตที่ลูกค้ าสามารถเลือกรสชาติไอศกรี มและ
ส่วนผสมได้ ตามความต้ องการ
7)
เดอะ เทอเรส (The Terrace)
แบรนด์
เดอะ เทอเรส
ประเภท (Segment)
อาหารไทย และเครื่ องดื่ม
สิทธิ
รั บจ้ างบริ หารสาขาเดิม และสิทธิในการขยายสาขาใหม่
จานวนสาขา
รั บจ้ างบริ หารสาขาของ บริ ษัท ห้ องอาหาร ซี.ดี.เอส. จากั ด จานวน 6 สาขา
Company Owned 15 สาขา
รู ปแบบการให้ บริ การ
1. การรั บประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)
4. การบริ การจัดเลี ้ยง (Catering)
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย

กลุ่มวัยรุ่ น, คนที่เริ่ มทางาน, คนทางาน และกลุ่มครอบครั ว ที่ใช้ ชีวิตในเมืองที่ต้องการความ
ทันสมัย พร้ อมมีรสนิยมการรั บประทานอาหารไทย ที่มีรสชาติจัดจ้ าน เน้ นความสะดวกและ
รวดเร็ ว

ลักษณะสาคัญของแบรนด์ เดอะ เทอเรส เป็ นร้ านอาหารที่เน้ นคุณภาพ พร้ อมกั บให้ ความสาคัญกับอาหารที่ปรุ งแต่งจาก
วัตถุดิบที่สดใหม่ (Fresh) พร้ อมรสชาติที่เป็ นสูตรเฉพาะของร้ าน ที่ อุด มไปด้ วยคุ ณ ค่ า ของ
อาหาร โดยการนาเสนอขายด้ วยความหลากหลาย และให้ บริ การแบบ Full Service
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8)
โยชิโนยะ (Yoshinoya)
แบรนด์
โยชิโนยะ
ประเภท (Segment)
ข้ าวหน้ าเนื ้อและข้ าวหน้ าต่างๆสไตล์ญี่ปนุ่
สิทธิ
Exclusive Right
จานวนสาขา
Company Owned 18 สาขา
รู ปแบบการให้ บริ การ
1. การรั บประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย

กลุ่มวัยรุ่ น คนทางาน และครอบครั ว ที่ดาเนินชีวิตทันสมัยและชื่นชอบในรสชาติของข้ าวหน้ า
เนื ้อและข้ าวหน้ าต่างๆสไตล์ญี่ปนุ่

ลักษณะสาคัญของแบรนด์ “โยชิโนยะ เป็ นสุดยอดต้ นตารั บข้ าวหน้ าเนื ้อญี่ ปนุ่ ที่มีประวัติความเป็ นมายาวนานกว่า 100 ปี
และมีชื่อเสียงจนขยายสาขาไปทั่วโลกกว่า 1,700 สาขา อาทิ สหรั ฐอเมริ กา ออสเตรเลี ย
ฮ่องกง มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ จีน ญี่ ปนุ่ เซี่ยงไฮ้ ไต้ หวัน อินโดนีเซีย
จุ ด เด่ น ของ
โยชิโนยะ คือคุณภาพของเนื ้อและวัตถุดิบ รสชาติที่อร่ อยเป็ นมาตรฐานทั่วโลก การบริ ก ารที่
รวดเร็ ว และราคาที่ค้ มุ ค่า
9)
โอโตยะ (Ootoya)
แบรนด์
โอโตยะ
ประเภท (Segment)
อาหารญี่ ปนสไตล์
ุ่
โฮมเมด ( Home Cooking Style Japanese restaurant)
สิทธิ
Exclusive Right
จานวนสาขา
Company Owned 47 สาขา
รู ปแบบการให้ บริ การ
1. การรั บประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้าน (Take Away)
3. การบริ การจัดส่ง (Delivery)
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย

กลุ่มคนทางาน และครอบครั ว ที่ดาเนินชีวิตทันสมัยและชื่นชอบในรสชาติของอาหารญี่ ปนต้
ุ่ น
ตารั บแท้ ๆ ( Authentic Japanese food )

ลักษณะสาคัญของแบรนด์ โอโตยะ เป็ นร้ านอาหารญี่ ปนพรี
ุ่ เมี ย ม สไตล์ โฮมเมด เน้ นความเป็ นญี่ ปุ่ นแท้ ๆโดยให้
ความสาคัญกั บการพิถีพถิ ั นในทุกขั ้นตอนของการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง เน้ นความสด
ใหม่ของวัตถุดิบตลอดจนรสชาติที่คงความเป็ นญี่ ปนแท้
ุ่ ๆและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
10)
เทนยะ (Tenya)
แบรนด์
เทนยะ
ประเภท (Segment)
ข้ าวหน้ าเทมปุระ (Tendon)
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สิทธิ
จานวนสาขา
รู ปแบบการให้ บริ การ

Exclusive Right
Company Owned 4 สาขา
1. การรั บประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้าน (Take Away)

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย

กลุ่มวัยรุ่ น คนทางาน และครอบครั ว ที่ดาเนินชีวิตทันสมัยและชื่นชอบในรสชาติของข้ าวหน้ า
เทมปุระสไตล์ญี่ปนุ่

ลักษณะสาคัญของแบรนด์ ร้ านเทมปุระอันดับหนึ่งจากญี่ ปนที
ุ่ ่เสิร์ฟข้ าวหน้ าเทมปุระรสเลิศในราคาที่ค้ ุ มค่ า ด้ วยกุ้ งคั ด
พิเศษจากฟาร์ มพิเศษปลอดสารเคมี ทอดด้ วยน ้ามันสูตรพิเ ศษที่ ท าให้ ทอดได้ กรอบ เบา
ไม่อมน ้ามัน และให้ วิตามินอี ราดด้ วยซอสสูตรลับตารั บโตเกี ยวของเทนยะ
11)
คัตสึยะ (Katsuya)
แบรนด์
ประเภท (Segment)
สิทธิ
จานวนสาขา
รู ปแบบการให้ บริ การ

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย

คัตสึยะ
ข้ าวหน้ าหมูทอดญี่ ปนุ่ (Katsudon)
Exclusive Right
Company Owned 10 สาขา
1. การรั บประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื ้อกลับบ้าน (Take Away)
กลุ่มวัยรุ่ น นักเรี ยน นักศึกษา และคนวัยทางานตอนต้ น ที่ดาเนินชีวิตทันสมัยและชื่นชอบใน
รสชาติของอาหารญี่ ปนุ่ โดยเฉพาะข้ าวหน้ าหมูทอดญี่ ปนุ่ ในราคาที่ค้ มุ ค่า

ลักษณะสาคัญของแบรนด์ ร้ านข้ าวหน้ าหมูทอดญี่ ปนุ่ ที่เป็ นผู้นาในร้ านประเภทบริ การด่วนในญี่ ปนที
ุ่ ่เสิร์ฟข้ าวหน้ าหมู
ทอดญี่ ปนรสเลิ
ุ่
ศในราคาที่ค้ มุ ค่า มีสาขามากกว่ า 200 สาขาในประเทศญี่ ปุ่ น จุ ด เด่ น
ของคัตสึยะอยู่ที่การคัดสรรวัตถุดิบที่สูงด้ วยคุณภาพตามมาตรฐานของญี่ ปนพร้
ุ่ อมกรรมวิ ธี
การทอดที่ทาให้ ทอดได้ กรอบนอกนุ่มใน พร้ อมเสริ์ ฟในราคาที่ค้ มุ ค่า
2.2.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
จากข้ อมูลของยูโรมอนิเตอร์ ได้ คาดการณ์ มูลค่าตลาดของเชนคอนซู เ มอร์ ฟู้ ดเซอร์ วิ ส ( Chain Consumer Food
Service) ในปี 2558 ไว้ ที่ 233,515 ล้ านบาท มีอัตราการขยายตัวร้ อยละ 7.4 เมื่ อเที ย บกั บปี ที่ ผ่ า นมา โดยธุ ร กิ จ
อาหารของ CRG เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของเชนคอนซู เ มอร์ ฟู้ ดเซอร์ วิ ส (Chain Consumer Food Service) โดยเป็ น
ร้ านอาหารประเภทเครื อข่าย (Food Chain Restaurant) ซึ่งประกอบไปด้ วยธุรกิ จประเภทขนมโดนัท, ไก่ ทอด, ขนม
ซอฟ์ทเพรทเซล, สเต๊ กสไตล์ญี่ปน,
ุ่ ราเมน, ไอศรี มซูปเปอร์ พรี เมียม, อาหารไทย กาแฟและโดนัท ,ข้ าวหน้ าเนื ้อญี่ ปนุ่ ,
อาหารญี่ ปนสไตล์
ุ่
โฮมเมด ข้ าวหน้ าเทมปุระและข้ าวหน้ าหมูทอดญี่ ปนุ่
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ปี 2558 ส่วนแบ่งตลาดร้ านอาหารเครื อข่าย (Key Food Chain Segment) มีส่วนแบ่งร้ อยละ 46 ของเชนคอนซูเมอร์
ฟู้ดเซอร์ วิส (Chain Consumer Food Service) มีมูลค่าประมาณ 107,826 ล้ านบาท มีอัตราการเติบโต ร้ อยละ 7 เมื่อ
เทียบกั บปี ที่ผ่านมา

117,627
107,827
100,370
00
91,456
85,412
77,065
65,898

65,898

มูลค่าตลาดอาหารเครื อข่าย (Food Chain Restaurant) ตั ้งแต่ปี 2553 - 2559

หมายเหตุ:
เชนคอนซูเมอร์ ฟู้ดเซอร์ วิส (Chain Consumer Food Service) ประกอบด้ วยคาเฟ่ , บาร์ ร้ านอาหารที่ให้ บริ ก ารเต็ ม
รู ปแบบ, ร้ านฟาสต์ฟูด, การบริ การจัดส่ง, การซื ้อกลับบ้ าน, ร้ านอาหารที่บริ การด้ วยตนเอง, ร้ านสะดวกซื ้อ และคี
ออส ซึ่งมีจานวนสาขาตั ้งแต่ 10 ร้ านขึ ้นไป
ที่มา : Euromonitor International, กระทรวงพาณิ ชย์ หนังสือรายงานประจาปี และประมาณการจาก CRG
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ธุรกิ จร้ านอาหารเครื อข่าย เป็ นธุรกิ จหนึ่งที่มีการขยายตั ว อย่ า งต่ อเนื่ อง ด้ วยเหตุ ที่ ผ้ ู บริ โภคในปั จจุ บัน มี ค วาม
จาเป็ นต้ องออกไปทางานนอกบ้านมากขึ ้น สภาพสังคมที่รีบเร่ งแข่งกั บเวลา อีกทั ้งปั ญหาการจราจร ทาให้ เวลา และ
ความสะดวกในการประกอบอาหารเพื่อรั บประทานเองลดน้ อยลง ผู้บริ โภคที่รับประทานอาหารนอกบ้าน จึงมีจานวน
เพิ่มสูงมากขึ ้น ประกอบกั บอาหารประเภทนี ้มีความสะดวก รวดเร็ ว สะอาด และราคาไม่สูงนัก สามารถตอบสนอง
ความต้ องการ และรู ปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มคนในสังคมเมืองได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้ การใช้ บริ การธุ ร กิ จ
ร้ านอาหารเครื อข่าย เพิ่มสูงขึ ้น โดยกลุม่ เป้าหมายไม่ใช่เฉพาะแค่ ผู้บริ โภคกลุ่มวัยรุ่นเท่านั ้นที่นิยมเข้ ามาใช้ บริ การ แต่
ยังครอบคลุมไปถึ งกลุ่มครอบครั ว เด็ก และคนทางาน จึงทาให้ ปัจจุบนั ธุรกิ จร้ านอาหารเครื อข่าย เป็ นที่นิยมและเปิ ด
ให้ บริ การอยู่ทั่วประเทศไทย
ปี 2558 ธุรกิ จอาหารของ บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด “CRG” ยังสามารถที่จะสร้ างการเติบโตจากปี ทีผ่าน
มาในระดับที่น่าพอใจถึ งแม้ ว่าจะเผชิญเหตุการณ์ ความผันผวนของเศรษฐกิ จโลกและการเมืองภายในประเทศ CRG
ก็ ยังคงสามารถสร้ างการเติบโตได้ อย่างต่อเนื่องจากการที่บริ ษัทมีการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี และมีการเตรี ยมพร้ อมใน
การปรั บตัวและแก้ ปั ญหาต่อวิกฤตการณ์ ต่างๆได้
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
ธุรกิ จอาหารเครื อข่ายมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาโดยผู้ประกอบการรายเดิม และผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งการดาเนิน
ธุรกิ จนี ้ต้ องอาศัยปั จจัยที่สาคัญคือ แบรนด์ที่ผ้ บู ริ โภคให้ การยอมรั บ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และช่องทางการจาหน่าย
ที่ทั่วถึ ง ซึ่งต้ องใช้ เงินลงทุนค่อนข้ างมาก ดังนั ้น CRG จึงมีข้อได้ เปรี ยบในการแข่งขัน เนื่องจากมีประสบการณ์ ในการ
บริ หารแบรนด์ที่หลากหลายและเป็ นที่ยอมรั บมากกว่า 30 ปี โดยผู้บริ หารมืออาชีพ ประกอบกั บมีสาขาครอบคลุมทั่ว
ประเทศ และฐานะการเงินที่มั่นคง
อย่างไรก็ ตาม CRG ยังได้ ให้ ความสาคัญกั บการคิดค้ นผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆ อย่ า งต่ อเนื่ อง
รวมทั ้งการรั กษามาตรฐานในการให้ บริ การและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พร้ อมทั ้งการส่งเสริ มภาพลักษณ์ และชื่อเสียง
ของแต่ละแบรนด์ให้ เป็ นที่ร้ ู จักและยอมรั บจากผู้บริ โภค โดยมีกลยุทธ์การแข่งขันที่สาคัญดังนี ้
ทาเลที่ตั ้ง (Location)
การสรรหาทาเลที่ตั ้งที่ดี มีศักยภาพ และครอบคลุ ม พื น้ ที่ ทั่ ว ประเทศ เป็ นกลยุ ท ธ์ ที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ
ความสาเร็ จในการดาเนินธุรกิ จร้ านอาหาร การที่ CRG ดาเนินธุรกิ จเป็ นระยะเวลายาวนาน และมีแบรนด์ที่ประสบ
ความสาเร็ จอยู่ใน Portfolio มากมาย ส่งผลให้ CRG มีข้อได้ เปรี ยบในการเลือกสรรทาเลที่ตั ้งที่ดี ทั ้งในห้ างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้ า และพื ้นที่เช่าต่าง ๆ โดยมีฝ่าย Business Development เป็ นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาเลือกทาเลที่ตั ้ง
ของสาขาที่จะเปิ ดใหม่ มีการศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ น (Site Approval) และการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ในทางธุ ร กิ จ
(Feasibility Study) ก่ อนที่จะลงทุนเปิ ดสาขาใหม่ทุกครั ้ง นอกจากนี ้แล้ วยังมีการประเมินผล (Evaluation) ของแต่ละ
สาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาความคุ้มค่าทางธุรกิ จของทุกสาขา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
การนาเสนอผลิตภัณฑ์ และเมนูใหม่ๆของ CRG อย่างต่อเนื่องนั ้น ตั ้งอยู่บนพื ้นฐานของข้ อมูลที่ได้ รับจากผลของการ
วิจัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การวิจัยเกี่ ยวกับความต้ องการและพฤติกรรมของผู้บริ โภคกลุม่ เป้าหมาย ทั ้งนี ้เพื่อสร้ างความ
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โดดเด่น และแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆในตลาด โดยมีหน่วยงาน Quality Assurance (QA) มีหน้ าที่รับผิดชอบในการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีการทาวิจัยต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนี ้
1. Concept Screening Test เพื่อหาแนวคิดในการทาผลิตภัณฑ์ใหม่
2. Concept & Product Test เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการให้ ชิม
3. Consumer Reaction เพื่อดูผลตอบรั บของลูกค้ าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อออกมาขายจริ ง
4. Consumer Research เช่น การทาวิจัยกลุ่ม (Focus Group) เพื่อค้ นหาความต้ องการของลูกค้ า
ในแต่ละกลุ่ม
เมื่อหน่วยงาน QA พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สาเร็ จแล้ ว ก็ จะมีการวางแผนการผลิต วางแผนการสั่ งซื อ้ วั ต ถุ ดิ บ และ
วางแผนการตลาดและกาหนดการวางจาหน่ายล่วงหน้ าเป็ นรายปี
การบริ การและการฝึ กอบรม (Service and Training)
การพัฒนาและรั กษามาตรฐานการให้ บริ การ เพื่อช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ สร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน และเท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดาเนินชีวิต ของผู้บริ โภคในตลาด QSR ของประเทศไทย ซึ่ ง รั บผิ ด ชอบโดยฝ่ าย
บริ หารบุคคลและศูนย์ฝึกอบรมของ CRG โดยมีการกาหนดหลักสูตรการทดสอบและฝึ กอบรม สาหรั บบุคลากรของ
บริ ษัท ทั ้งในระดับปฏิบตั ิการและระดับบริ หาร เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและการเลื่ อนขั น้ เลื่ อนระดั บของ
พนักงาน อีกทั ้งยังมีการทดสอบและฝึ กอบรมในระดับปฏิบตั ิการของแต่ละแบรนด์ ซึ่งมีลักษณะผลิตภัณฑ์แ ละการ
บริ การที่แตกต่างกั น
การตกแต่งร้ านและบรรยากาศในร้ าน
การตกแต่งร้ าน และบรรยากาศในร้ าน เป็ นอีกองค์ประกอบที่สาคัญในการแข่งขัน เพื่อทาให้ แบรนด์มีความทันสมัยอยู่
เสมอ ให้ สอดคล้ องกั บพฤติกรรมของผู้บริ โภคในปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเป็ นการสะท้ อนถึ ง
บุคลิกภาพของแต่ละแบรนด์อีกด้ วย โดยมีฝ่ายการตลาดเป็ นผู้รับผิดชอบในการกาหนดรู ปแบบหลัก (Theme) ของแต่
ละแบรนด์ และดูแลการออกแบบและตกแต่งทุกๆสาขาให้ เป็ นไปตามรู ปแบบหลักที่กาหนดไว้ ซึ่งจะต้ องพิจารณาใน
รายละเอียดทั ้งแผนผังร้ าน โทนสี ความสว่าง รู ปแบบลักษณะและคุณภาพของโต๊ ะเก้ าอี ้ที่ใช้ ประดับตกแต่งร้ าน ฯลฯ
ลักษณะของตลาดและการแข่ งขันของผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัททัง้ 11 แบรนด์ มีดังนี ้
1)
มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut)
มิสเตอร์ โดนัท ผู้นาตลาดโดนัทในประเทศไทยที่ยังคงรั กษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้ สูงสุดตลอดกว่า 37 ปี ที่ผ่านมา
มากกว่าร้ อยละ 54% อันเป็ นผลมาจากการวิจัยและวิเคราะห์ผ้ บู ริ โภคอย่างลึกซึ ้ง เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริ โภคได้ ตรงจุด ด้ วยการรั งสรรค์โดนัทสดใหม่จากสาขาครั วที่มีครอบคลุมอยู่ทั่วทั ง้ ประเทศ เพื่อพร้ อมเสิร์ฟความ
อร่ อย สด ใหม่ ของโดนัทในทุกๆ วัน และตลอดปี และที่ผ่านมา มิสเตอร์ โดนัทใส่ใจอยู่เสมอคือ “การพัฒนาอย่ า งไม่
หยุดยั ้ง” (Innovative Donut) ซึ่งเน้ นถึ งความคุ้ มค่ า และสะท้ อนถึ งความเป็ นญี่ ปุ่ น (Japanese Inspired) โดย
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ถูกใจผู้บริ โภคออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ มิสเตอร์ โดนัท ลาวา, มิสเตอร์ โดนัท
โดราเอมอน เป็ นต้ น ตลอดจนการวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เข้ าถึ งผู้บริ โภคอย่างมีประสิทธิภาพ และการ
มุ่งเน้ นการขยายสาขาให้ ครอบคลุมพื ้นที่ทั่วประเทศเพื่อเข้ าถึ งผู้บริ โภคให้ ได้ มากที่สุด
สาหรั บปี 2558 นี ้ ถึ งแม้ จะมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อรายได้ และกาลังซื ้อของกลุ่มลูกค้ ามิสเตอร์ โดนัท แต่แบรนด์
มิสเตอร์ โดนัทก็ ยังสามารถสร้ างยอดขายรวมทุกสาขา (Total System Sales) เพิ่มขึ ้นมากกว่าปี ที่ผ่านมา และมีการ
เปิ ดร้ านเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 11 สาขาทั่วประเทศ พร้ อมทั ้งปรั บเปลี่ยนรู ปแบบร้ านให้ ดูทันสมัย พร้ อมทั ง้ สาขาใหม่ ที่
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เพิ่มมากขึ ้นเพื่อให้ ครอบคลุม และเข้ าถึ งผู้บริ โภคมากยิง่ ขึ ้น โดยมีร้านมิสเตอร์ โดนัทรวมทั ้งสิ น้ 319 สาขา ครอบคลุม
กว่า 74 จังหวัดทั่วประเทศ ในด้ านการโฆษณายังคงเน้ นการทาการตลาดทั ้ง Above the line และ Below the line
โดยในปี นี ้พร้ อมมุ่งเน้ น Digital Media เพื่อเข้ าถึ งใจผู้บริ โภคด้ วยการสือ่ สารผ่านช่องทาง Digital ไม่ว่าจะเป็ นการรั บรู้
ข่าวสาร, โปรโมชั่น และพร้ อมเข้ าถึ งใจผู้บริ โภคได้ อย่างรวดเร็ วทันกระแสของโลก Social Network อย่ า งต่ อเนื่ อง
นอกจากนี ้มิสเตอร์ โดนัท ยังยึดมั่นในการสร้ างความสัมพันธ์กับลูกค้ าโดยใช้ ระบบ CRM และเน้ นการพัฒนาเว็ปไซต์
www.misterdonut.co.th รวมไปถึ ง Social Media ได้ แก่ Facebook (Mister Donut Thailand), Twitter หรื อ
Instagram อย่างต่อเนื่อง เพื่อครองความเป็ นที่หนึ่งในใจผู้บริ โภค และความจงรั กภัก ดี ต่ อแบรนด์ (Brand Loyalty)
นอกจากนี ้เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้ า มิสเตอร์ โดนัท ได้ มีการจัดโปรโมชั่นร่ วมกั บพันธมิตรต่างๆ นับเป็ นการตอกย ้า
การรั บรู้ แบรนด์ของผู้บริ โภคให้ มีความแข็งแกร่ งยิ่งขึ ้น
2)

เคเอฟซี (KFC)
เค เอฟ ซี ผู้นาในธุรกิ จร้ านอาหารบริ การด่วน (QSR) ของประเทศไทย มีจานวนร้ านอาหารของ เค เอฟ ซี ใน
ปี 2559 ทั ้งสิ ้น 555 สาขาทั่วประเทศ ในขณะที่ร้านสาขาภายใต้ การบริ หารงานของ บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป
จากั ด มีจานวน 207 สาขา ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 37 จากจานวนร้ านทั ้งหมด ส่วนร้ านที่เหลืออยู่ใต้ การบริ หารจัดการของ
บริ ษัท ยัม ไทยแลนด์ (บริ ษัทเจ้ าของแฟรนสไชส์)
เคเอฟซีมีความมุ่งมั่นที่จะเป็ นร้ านอาหารที่ดที ี่สุดในประเทศไทย ภูมิใจในผลิตภัณฑ์อาหารที่เราส่งมอบให้ กับผู้บริ โภค
ไก่ ทอดที่คลุกเคล้ าด้ วยเครื่ องเทศสูตรลับเฉพาะและปรุ งสุกที่ร้านด้ ว ยพนักงานที่ผ่านการฝึ กอบรมมาแล้ วเป็ นอย่างดี
ในทุกสาขา นอกจากนี ้ยังมีการคิดค้นและพัฒนาเมนูที่หลากหลาย ประกอบด้ วย เบอร์ เกอร์ ข้ าว ของว่าง เครื่ องดื่ม
และไอศกรี ม ให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริ โภคได้ ในราคาที่ค้ มุ ค่า และเหมาะกั บวิถีชีวิตในปั จจุบนั
รวมทั ้งมีการเพิ่มช่องทางการบริการการสั่งอาหารออนไลน์เพื่อตอบสนองต่อชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้บริ โภคในสังคม
เมืองมากขึ ้น
ในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของสังคมไทย เคเอฟซียังมีการจัดโครงการ KFC Seven Shoot ซึ่ง เป็ นการแข่ ง ขั น ฟุ ต บอล
เยาวชนระบบลีกที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย ที่เปิ ดโอกาสให้ เยาวชนอายุระหว่าง 12-15 ปี ได้ แสดงความสามารถ
ทางด้ านกี ฬา และมีการช่วยเหลือและมอบโอกาสชีวิตที่ดีให้ กับเยาวชนในถิ่ นทุรกั นดารผ่านการสนับสนุนโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดาริ ของสมเด็จพระเทพรั ตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อันเป็ นกิ จกรรมที่ส่ง
ประโยขน์นานับประการแก่ เยาวชนไทย นอกจากจะช่วยให้ เด็ ก ๆได้ อิ่ ม ท้ องระหว่ า งที่ เ รี ยนหนั ง สื อแล้ ว ยั ง ช่ ว ย
เสริ มสร้ างการมีโภชนาการที่ดีให้ กับเยาวชนอีกด้ วย
3)
อานตี ้ แอนส์ (Auntie Anne’s)
ผู้นาในตลาดซอฟท์เพรทเซลในประเทศไทย ยังคงความแข็งแกร่ งของ แบรนด์อย่ า งต่ อเนื่ อง ในปี 2559 นี ้ อานตี ้
แอนส์ มีจานวนสาขาทั ้งสิ ้น 129 สาขา ซึ่งถื อเป็ นประเทศที่มีจานวนร้ าน อานตี ้ แอนส์ มากเป็ น อั น ดั บ 2 ของอานตี ้
แอนส์ ทั่วโลกรองจากสหรั ฐอเมริ กา
ในปี 2558 อานตี ้ แอนส์มีการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทุกกลุ่ม อาทิ Pretzel
berry pretzel wrap pretzel pop ภายใต้ แนวคิดเข้ าใจความรู้ สึกทุกโอกาส (Feeling You) นอกจากนี ้ยังมีการขยาย
ช่องทางการขายผ่านช่องทางใหม่ ๆ เพิ่ ม ขึ น้ เช่ น delivery catering พร้ อมทั ง้ การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ที่ มี
ประสิทธิภาพผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การจัดโปรโมชั่นร่ วมกั บพันธมิตรเพื่อขยายฐานลูกค้ า การจัดกิ จกรรม
เพื่อสังคมกั บกลุ่มสมาชิกเพื่อสร้ างความผูกพันกั บแบรนด์
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4)
เปปเปอร์ ลันช์ (Pepper Lunch)
เปปเปอร์ ลันซ์ ร้ านอาหารสเต๊ กจานร้ อนสไตล์ญี่ปนุ่ ในปี 2559 เปปเปอร์ ลันซ์ มีจานวนร้ านสาขาทั ้งสิ ้น 17 สาขา โดย
เปิ ดสาขาใหม่ 2 สาขา
ในปี ที่ผ่านมา เปปเปอร์ ลันซ์ ได้ ปรั บเปลี่ยนเมนูใหม่ในช่วงกลางปี โดยได้ ปรั บคุณภาพของเมนูอาหารหลัก ที่ใช้ เนื ้อวัว
มาใช้ เนื ้อวัวคุณภาพเยี่ยม เลี ้ยงด้ วยข้ าวโพด นาเข้ าจากอเมริ กา 100% ในเมนูเกื อบทุกเมนู เช่น ข้ าวเปปเปอร์ เนื ้อ สุกี ้
ยากี เ้ นื ้อ พร้ อมทั ้งเพิ่มเมนูใหม่ๆ สาหรั บแฟนพันธ์แท้ เนื ้อ US เช่น ข้ าวเปปเปอร์ จัมโบ้เนื ้อ ที่มีปริ มาณเนื ้อมากเป็ น 2
เท่าของเมนูปกติ พาสต้ าเนื ้อ และยังนาเอาเมนูชีสซี่ออมเล็ต ซึ่งเป็ นเมนูยอดฮิต และขายดีมากมาบรรจุในแกรนด์เมนู
ใหม่ในปี 2558 ด้ วย นอกจากนั ้น เปปเปอร์ ลันซ์ยัง ได้ ตอกย ้า ความเป็ นแบรนด์ที่ส่งมอบอาหารคุณภาพเยีย่ ม ในราคา
ที่ค้ มุ ค่า ซึ่งตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ า วัยรุ่ น และวัยทางานตอนต้ น อย่างต่อเนื่อง ด้ วยโปรโมชั่ น ส าหรั บนั ก เรี ยน ในชุ ด
“Student Meal” และโปรโมชั่นสาหรั บวัยทางาน “Happy Lunch Special” และเมนูโปรโมชั่นรสชาดแบบไทยๆ ได้
นาเสนอเมนู ข้ าวเปปเปอร์ ต้มยาหมู/ซีฟ้ ดู พาสต้ าซีฟ้ ดต้
ู มยา นอกจากนี ใ้ นส่ ว นของการสร้ างภาพลั ก ษณ์ และ
ประชาสัมพันธ์แบรนด์ ก็ ได้ มีการทาอย่างต่อเนื่องผ่านการร่ วมโปรโมชั่นกั บพันธมิตรทางด้ านการค้ า ต่ า งๆ การท า
กิ จกรรมกั บลูกค้ าผ่านทางเฟสบุ๊ค , การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องตลอดปี
5)
ชาบูตง (Chabuton)
บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด เปิ ดตัวแบรนด์ ชาบูตง (CHABUTON) "ราเมนต้ นตารั บจากญี่ปนุ่ โดยสุดยอด
เชฟราเมน ทีวีแชมป์เปี ย้ น" เจ้ าแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา
ราเมนสุดอร่ อยนี ้ มีต้นกาเนิดจาก มร. ยาสุจิ โมริ ซึมิ เชฟราเมนชื่อดังที่บรรจงเสิร์ฟราเมนทุก ชามด้ วยสุ ด ยอดแห่ ง
คุณภาพ และความอร่ อย จนได้ รับรางวัลชนะเลิศจากรายการทีวีแชมป์เปี ย้ น (TV Champion) และยังเป็ นราเมนเจ้ า
แรกและเจ้ าเดียวที่ได้ รับเกียรติตีพมิ พ์ลงในนิตยสาร ZAGAT LA. และ MICHELIN Guide LA. ซึ่งเป็ นนิตยสารแนะนา
แหล่งท่องเที่ยว ที่นิยมมากในสหรั ฐอเมริ กา นอกจากนี ้มร. ยาสุจิ โมริ ซึมิ ยังได้ สมญานามว่า “ผู้เป็ นเลิศ ทางด้ านการ
ทาราเมน” จากงาน 8th Tokyo One Week Ramen Grand Prize
ชาบูตง พร้ อมเสิร์ฟเมนูราเมนต้ น ต ารั บให้ เลื อกลิ ม้ ลองถึ ง 4 แบบ คื อ Tonkotsu Ramen (เส้ นราเมนในน า้ ซุ ป
กระดูกหมูรสเข้ มข้ น), Shio Tonkotsu Ramen (เส้ นราเมนในน ้าซุปกระดูกหมูรสกลมกล่อม), Shoyu Ramen (เส้ นรา
เมนในน ้าซุปซีอิ๊วญี่ ปนหอมกรุ
ุ่
่ น) และ Shoyu Zaru Ramen (เส้ นราเมนเย็นญี่ ปนสไตล์
ุ่
ดั ้งเดิม กั บซอสซารุ ร้อนที่ ปรุ ง
๊้
จากซีอิ๊วญี่ ปนแสนอร่
ุ่
อย) นอกจากนี ้ยังมีท๊อปปิ งหลากชนิ
ดที่ให้ เลือกทานคู่กับราเมน ตบท้ ายความอร่ อยด้ วยขนม
หวาน ที่ทางร้ านพร้ อมเสิร์ฟให้ ได้ ลิ ้มลองกั น
ชาบูตง เปิ ดให้ บริ การสาขาแรกที่ สยามสแควร์ ซอย 3 ซึ่งคาดว่าในปี 2559 จะขยายสาขาไปตามศูนย์การค้ า และ
แหล่งธุรกิ จต่างๆ เพื่อให้ ทุกคนได้ ลิ ้มลองราเมนต้ นตารั บจากญี่ ปนุ่ โดยสุดยอดเชฟราเมน ทีวีแชมป์เปี ย้ น
ปั จจุบนั เปิ ดให้ บริ การ 17 สาขา
6)
โคล สโตน ครี มเมอรี่ (Cold Stone Creamery)
โคล สโตน ครี มเมอรี่ (Cold Stone Creamery) ไอศกรี ม มิกซ์-อิน ระดับซูเปอร์ พรี เมี ย มรายแรกของอเมริ กา ที่ มี
เอกลักษณ์ เฉพาะตัวทั ้งรสชาติเข้ มข้ นสไตล์อเมริ กัน และลี ล าการเสิ ร์ ฟไอศกรี มที่ ไ ม่ เ หมื อนใคร ท าให้ ประสบ
ความสาเร็ จอย่างงดงามสร้ างชื่อเสียงไปทั่วโลก ทางบริ ษัทฯ ได้ นา โคล สโตน ครี มเมอรี่ มาเปิ ดสาขาแรกในประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2553 ที่ศูนย์การค้ าเซ็นทรั ลเวิลด์ สาหรั บปี 2559 โคล สโตน ครี มเมอรี่ มีการเติบโตของ
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รายได้ สูงขึ ้นจากปี ที่ผ่านมาร้ อยละ 13 โดยมีร้านรวมทั ้งสิ ้น 17 สาขา และมีแผนจะขยายสาขาไปยังกลุม่ เป้าหมายเพิม่
มากขึ ้น พร้ อมทั ้ง ได้ วางกลยุทธ์หลายด้านในการพัฒนาแบรนด์ ทั ้งด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์กลุ่ม
ลูกค้ าที่มีหลากหลายมากขึ ้น และอิงกั บกระแสในเทศกาลต่างๆ เช่น Ice Cream Moon cake ไอศกรี มที่มีรูปลักษณ์
เป็ นขนมไหว้ พระจันทร์ สอดไส้ ,เทศกาลแห่ ง ความรั ก,เทศกาลคริ สต์ ม าสและปี ใหม่ และอี ก ๆหลายเทศกาล
นอกจากนี ้ยังได้ ริเริ่ มกลยุทธ์ใหม่โดย มีการพัฒนาสินค้ าในรู ปแบบ โคน ไอศกรี ม (Cone) ในราคาที่ค้ มุ ค่าแนะนากั บ
ผู้บริ โภคโดยมุ่งหวังให้ เกิ ดการทดลองจากกลุ่มลูกค้ าใหม่ที่ยังไม่เคยทดลองเข้ ามาทดลอง ขณะเดียวกั น ก็ ได้ มี ก าร
ปรั บกลยุทธ์ในการเข้ าถึ งผู้บริ โภคมากขึ ้นเพื่อสร้ างการทดลองชิม โดยมีการจัดการออก บู๊ท (booth) ในตึ ก สถานที่
ทางาน (office buildings) ต่างๆ ที่มีพนักงานจานวนมาก และการออกงานพิเศษต่างๆ (Special events) เช่น งานรั บ
ปริ ญญาของมหาวิทยาลัยหลักๆทั ้งของรั ฐ และเอกชน เป็ นต้ น ซึ่งทั ้งกลยุทธ์ทั ้งสองนี ้ถื อได้ ว่าสามารถผลักดันทาให้ แบ
รนด์ โคล สโตน ครี มเมอรรี เป็ นที่ร้ ู จัก และชื่นชอบในรสชาติหลังเกิ ดการทดลอง และสามารถเพิ่มจานวนลูกค้ าให้ กับ
แบรนด์อย่างมากซึ่งได้ รับการตอบรั บที่ดี จ ากลู ก ค้ า นอกจากนี ย้ ั ง เน้ นการท าการตลาดผ่ า น Social Network
Marketing เพื่อสร้ างประสบการณ์ ร่วมกั บ แบรนด์ในรู ปของเกมส์ออนไลน์ และกิ จกรรมออนไลน์ต่า งๆเพื่ อสร้ าง
ความผูกพันระหว่างลูกค้ ากั บแบรนด์ (Customer Engagement)
7)
เดอะ เทอเรส (The Terrace)
บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด ได้ ทาการซื ้อลิขสิทธิ์ เครื่ องหมายการค้ า “เดอะ เทอเรส” มาบริ หารงานภายใต้
CRG ในปี 2553 ซึ่งมีสาขาทั ้งสิ ้น 6 สาขาภายในห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรั ล โดย CRG ได้ มีการพัฒนาแบรนด์ ด้ ว ย
การปรั บเปลี่ยนภาพลักษณ์ , โลโก้ , ดีไซน์ร้าน, ยูนิฟอร์ ม, เมนูรูปเล่ม ใหม่ ภายใต้ แนวคิ ด “Feel the Greenery”
(สัมผัสความรู้ สึกแห่งโลกสีเขียว)
ในปี 2558 มีอัตราการเติบโตของรายได้ สงู กว่าปี ที่ผ่านมาถึ ง ร้ อยละ 7.1 โดยเปิ ดสาขาเพิ่มจานวน 4 สาขา
รวมจานวนร้ านที่เปิ ดให้ บริ การแล้ วทั ้งสิ ้น 15 สาขา ซึ่งมีความหลากหลายทั ้งสาขาที่ให้ บริ การแบบ Full Service,
Café & Restaurant, Counter Service ให้ บริ การอาหารกล่องแบบเสิร์ฟอุ่นร้ อน, ร้ านที่เปิ ดให้ บริ การใน Foodloft และ
Food & ซุ้ม Snack เปิ ดให้ บริ การที่ Aqua Park สวนน ้า เซ็นทรั ล บางนา ด้ วยบริ การอาหารปรุ งสดใหม่
ในปี ที่ผ่านมาเดอะ เทอเรส ได้ สร้ างกิ จกรรมต่าง ๆ ในการพั ฒ นาแบรนด์ อย่ า งต่ อเนื่ อง จั ด ท าเมนู
แคมเปญแนะนาเมนูยอดนิยมของเดอะเทอเรส และพัฒนาเมนูมากขึ ้นเพื่อสร้ างความแปลกใหม่ แ ละรองรั บไลฟ์
สไตล์ของผู้บริ โภค อาทิ “The Charms of Delicious” ด้ วยการคัดสรรวัตถุดิบและความละเอียดอ่อนในการปรุ ง
อาหารเพื่อให้ ได้ มาซึ่ง มนต์เสน่ห์ของความอร่ อย , อิ่ ม อร่ อยกั บเมนู เ ลิ ศ รสรั บลมร้ อนกั บชุ ด “Summer Party” ,
เพลิดเพลินในช่วงเวลาพิเศษกั บหลากหลายเมนูซีฟ้ ดู (Seafood Party), อิ่ ม อร่ อยถึ งเครื่ องสไตล์ อาหารไทยใน
“Variety Thai Foods” และส่งท้ ายด้ วยชุดเมนู “Celebration with Tasty Thai Foods” เลิศรสกั บอาหารไทยร่ วม
สมัย นอกจากนี ้ ยังเพิ่มช่องทางเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ อิ่มอร่ อยในรู ปแบบอาหาร Chilled Foods และ Daily Fresh ซึ่งมี
จาหน่ายที่ร้าน Family Mart ทั ้งนี ้ทาง เดอะ เทอเรสยังมีการสร้ างการรั บรู้ ของแบรนด์ (Brand Awareness) โดย
มุ่งเน้ นการสร้ างภาพลักษณ์ของร้ านอาหารไทยภายใต้ คอนเซปต์ “Feel Greenery Feel The Terrace” ที่มีความเป็ น
เอกลักษณ์ ผ่า นการทากิ จกรรมประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง อาทิ รายการสกู๊ ปแนะนาร้ านอาหารในที วี
เคเบิ ้ลทีวี สื่อออนไลน์ต่างๆ การจัดกิ จกรรมรั บประทานอาหารของนักกี ฬาดาวรุ่งและแฟนคลับภายในร้ าน การร่ วม
โปรโมชั่นกั บพันธมิตรทางการค้ าต่างๆ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้ าอย่างต่อเนื่องตลอดปี
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8)
โยชิโนยะ (Yoshinoya)
บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด เปิ ดตัวแบรนด์ "โยชิโนยะ (Yoshinoya)” เมื่อวันที่ 28 สิ ง หาคม 2554 ณ
เซ็นทรั ลพลาซ่า ลาดพร้ าว โยชิโนยะ “สุดยอดต้ นตาหรั บข้ าวหน้ าเนื ้อและข้ าวหน้ าญี่ ปน”
ุ่ โดย โยชิโนยะ มีข้าวหน้ า
เนื ้อหรื อที่ร้ ู จักกั น ”กิ วด้ ง” ซึ่งเป็ นข้ าวหน้ าเนื ้อที่เก่ าแก่ ที่สุดในประเทศญี่ ปนุ่ ซึ่งถื อกาเนิดขึ ้นมาในสมัยเมจิ ในปี ค.ศ.
1899 ในปั จจุบนั มีสาขาทั่วโลกมากกว่า 1,700 สาขา ใน 11 ประเทศ คื อ ญี่ ปุ่ น, อเมริ กา, อิ น โดนี เ ซี ย , สิ ง คโปร์ ,
ฟิ ลิปปิ นส์, ไต้ หวัน, ฮ่องกง, เวียดนาม, กั มพูชา, มาลาเซีย และประเทศไทยในปี 2559 มีร้านโยชิโนยะรวม 18 สาขา
โดยนอกจากจะขยายในเขตกรุ งเทพแล้ วยังมีการขยายไปในหัวเมืองใหญ่ ด้วยเช่น นครปฐม เชียงใหม่ ชลบุรี เป็ น
ต้ น โยชิโนยะ ได้ มีการนาเสนอเมนูต่างๆเพิ่มขึ ้น เช่น เมนูชุดปลาแซลมอน (Salmon Teishoku) เมนู สุกีห้ ม้ อไฟญี่ ปนุ่
(Sukinabe) เพื่อตอบสนองรสชาติของผู้บริ โภคชาวไทย ตลอดจนการจัดเมนูชุดโปรโมชั่นต่ า งๆที่ เ น้ นความคุ้ มค่ า
ตลอดจนการจัด เพื่อดึงดูดลูกค้ าให้ เกิ ดการทดลอง นอกจากนี ้ โยชิโนยะได้ จัดให้ มีก ารบริ การจั ด ส่ ง นอกสถานที่
(Delivery service) เพื่อบริ การเพิ่มความสะดวกสบายให้ กับลูกค้ ามากขึ ้น
9)
โอโตยะ (Ootoya)
โอโตยะเป็ นแบรนด์อาหารญี่ ปนในระดั
ุ่
บพรี เมี่ยมภายใต้ แนวคิ ด Home Cooking Japanese Restaurant (อาหาร
ญี่ ปนสไตล์
ุ่
โฮมเมด) ที่มีปรั ชญาในการดาเนินงาน คือ เรามุ่งมั่น ที่จะส่งเสริ ม ให้ ทุกคนมีสุขภาพจิ ต และร่ างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง โดยผ่านการนาเสนออาหารและบริ การที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของลู ก ค้ าและเพื่ อ การพั ฒ นา
มนุษยชาติ ส่วนรวม โอโตยะมีสาขาในญี่ปนมากกว่
ุ่
า 300 สาขา และสาขาในต่างประเทศมากกว่า 60 สาขา เช่น
ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ไต้ หวัน จีน อเมริ กา ในปี 2558 โอโตยะได้ มีการพัฒนาเมนูหลัก (Grand Menu) โดย
เพิ่มเมนูใหม่ ๆ เข้ ามาอย่างหลากหลาย โดยยังคงรักษามาตรฐานและรสชาติจากประเทศญี่ปนุ่ เพื่อตอกย ้าความเป็ น
ร้ านอาหารญี่ ปนที
ุ่ ่มีความเป็ นญี่ ปนแท้
ุ่ ๆ (Authentic Japanese Home Cooking Restaurant) โดยสื่ อสารถึ งกลุ่ ม
ผู้บริ โภคของแบรนด์โอโตยะผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ อาทิ โฆษณาทีวี รถไฟฟ้า ป้ายโฆษณา
ดิจิตอล วิทยุ และโซเชียล มีเดีย การทากิ จกรรมร่ วมกั บพันธมิตรรายใหญ่ ต่างๆอาทิ แคมเปญใหญ่ ร่วมกั บ AIS และ
เดอะวัน การ์ ด เป็ นต้ น ทั ้งนี ้เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้ าให้ กว้ างขวางครอบคลุมยิ่งขึ น้ นอกจากนี ย้ ั ง มี ก ารขยาย
ร้ านอาหารเพิ่มทั ้งในกรุ งเทพและเมืองใหญ่ เพื่อเข้ าถึ งกลุ่มลูกค้ ามากขึ ้นด้ วย ปั จจุบนั ร้ านโอโตยะในประเทศไทยมี
สาขารวมทั ้งหมด 47 สาขา และยังมีแผนการขยายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ยังมีการขยายการบริ การส่ง อาหารถึ ง
บ้าน (Home Delivery) ให้ ครอบคลุมทั ้งในเขตกรุ งเทพและต่างจังหวัดในหัวเมืองใหญ่ ให้ มากขึ ้น
10)
เทนยะ (Tenya)
เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้ องการของตลาดและผู้บริ โภคอาหารญี่ ปนุ่ บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด ได้
สิทธิ์แต่ผ้ เู ดียวในการนาแบรนด์ เทนยะ จากประเทศญี่ ปนเข้
ุ่ ามาบริ การผู้บริ โภคชาวไทยโดยเปิ ดให้ บริ การสาขาแรกที่
เซ็นทรั ลพลาซ่า บางนา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เทนยะเป็ นผู้นาในตลาดด้ านอาหารประเภทข้ าวหน้ าเทมปุร ะ
(Tendon) และเป็ นแบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ ปนุ่ ปั จจุบนั มีสาขากว่ า 178 สาขาใ นโตเกี ยวและ
จังหวัดใกล้ เคียง จุดเด่นของเทนยะอยู่ที่คุณภาพของวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดี กรรมวิธีการปรุ งและการทอดที่ มี
มาตรฐาน นอกจากนี ้เทนยะ ยังมีการนาเข้ าวัตถุดิบหลักจากประเทศญี่ ปนุ่ เพื่อหวังส่งมอบรสชาติแบบต้ นตารั บแท้
อาทิ เช่น เส้ นอุด้ง เส้ นโซบะ หอยเชลล์ รวมถึ ง ซอสทาเระ สูตรลับจากโตเกี ยว ที่ทาให้ ข้าวหน้ าเทมปุร ะของเทนยะ
อร่ อย แตกต่างเหนือใคร
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เทนยะเป็ นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในญี่ ปนุ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในโตเกี ยว ในเรื่ อง “เทนด้ ง” หรื อข้ าวหน้ าเทมปุระ และจาก
การใช้ วัตถุดิบชั ้นเยี่ยม ทาให้ เทมปุระมีความสด กรอบอร่ อย ทาให้ เทนยะมียอดขายเป็ นอันดับ 1 ในประเทศญี่ ปนุ่ ใน
segment ของ ข้ าวหน้ าเทมปุระ
เทนยะ ประเทศไทย ปั จจุบนั เปิ ดให้ บริ การแล้ ว 4 สาขา ที่เซ็นทรั ล พลาซาบางนา และ เซ็นทรั ลพลาซา ลาดพร้ าว
สยามสแควร์ วัน และเซ็นทรั ล พลาซา เวสต์เกต และจะมีแผนในการเปิ ดร้ านเพิ่มในปี 2559 อย่างต่อเนื่องต่อไป
11)
คัตสึยะ (Katsuya)
ในปี นี ้ ทางบริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด ได้ ทาการแนะนาแบรนด์อาหารญี่ ปนใหม่
ุ่
แก่ ผ้ บู ริ โภค โดยได้ รั บ
สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวสาหรั บแบรนด์ “คัตสึยะ” ต้ นตารั บ ทงคัตสึ และ คัตสึด้ง อันดับ 1 จากประเทศญี่ ปนุ่ คัตสึยะเป็ น
ร้ านข้ าวหน้ าหมูทอดสไตล์ญี่ปนุ่ ที่เป็ นผู้นาในร้ านประเภทบริ การด่วนในประเทศญี่ ปนุ่ การั นตีด้วยจานวนมากกว่ า
330 สาขาทั่วประเทศญี่ ปนุ่
คัตสึยะเปิ ดสาขาแรกที่สยามสแควร์ วัน ในเดือนกรกฎาคม 2557 และขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั มีทั ้งหมด 10
สาขา ด้ วยกระแสความนิยมอาหารญี่ ปนที
ุ่ ่เติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปี ละ 15%-20% นั ้น เชื่อว่า คัตสึยะ จะเป็ นแบ
รนด์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทั ้งกลุ่ มนักเรี ยน-นักศึกษา วัยทางานตอนต้ น และกลุ่มครอบครั ว โดย คัต สึ ย ะ จะมี
จุดเด่นเรื่ องความคุ้มค่า (Value for Money) อิ่ม คุ้ม ในราคาที่ค้ มุ ค่า ด้ วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปรุ งด้ วยกรรมวิ ธี ที่
พิถีพิถัน ตามสูตรตันตารั บแท้ ๆ มาตรฐานจากประเทศญี่ ปนุ่
2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริ การ
CRG ดาเนินธุรกิ จส่วนใหญ่ เป็ นการผลิต และจาหน่ายอาหาร ผ่านรู ปแบบของสาขาจ านวน 800 แห่ ง ท าให้ ไม่
สามารถวัดกาลังการผลิตได้โดยตรง ดังนั ้น กาลังการผลิตรวม จึงขึ ้นอยู่กับยอดขายหรือปริ มาณของลูกค้ าที่เข้ ามาซื ้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารในแต่ละปี
วัตถุดิบและแหล่งที่มา
วัตถุดิบในการผลิตของ CRG แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. วัตถุดิบที่เป็ นอาหารสดและอาหารแช่แข็ง ได้ แก่ ไก่ สด ผัก ผลไม้ มั นฝรั่ งแช่แข็ง ไก่ แปรรู ปแช่ แ ข็ ง ชี ส ไส้
กรอก ผักแช่แข็ง อาหารทะเลเป็ นต้ น
2. วัตถุดิบอื่น ๆ ได้ แก่ แป้ง เครื่ องเทศ อาหารกระป๋ อง ผลไม้ แปรรู ป กาแฟ น ้าตาล บรรจุภัณฑ์ เป็ นต้ น
ที่มาของวัตถุดิบแต่ละประเภท มาจาก 2 แหล่งด้ วยกั น คือ
1. แหล่งที่มาภายในประเทศ ได้ แก่ ไก่ สด ไส้ กรอก แป้ง น ้ามันปาล์ม ข้ าวสาร ครี มสด ผั ก ผลไม้ น า้ ตาล
ส่วนประกอบที่ใช้ แต่งหน้ าไอศกรี ม (Topping) สินค้ าประเภทเครื่ องดื่ม และบรรจุภัณฑ์ เป็ นต้ น คิดเป็ นร้ อย
ละ 94.9 ของวัตถุดิบทั ้งหมดโดยประมาณ
2. แหล่งที่มาจากต่างประเทศโดยนาเข้ าจากต่างประเทศโดยตรง ได้ แก่ แป้งเพรซเซลมิกซ์ มันฝรั่ งแปรรู ปแช่
แข็ง มันบด เนื ้อวัวนาเข้ า เครื่ องเทศ เนยแข็ง เป็ นต้ น คิดเป็ นร้ อยละ 5.1 โดยประมาณ
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วัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้ าของแต่ละแบรนด์ มีดังนี ้
1. Mister Donut: มีวัตถุดิบหลักคือ แป้ง ไขมันสาหรั บทอด ฟิ ลลิ่ง และ ช็อคโกแลตโค้ ทติ ง้ สั่ ง ซื ้อจากผู้ ผลิ ต
ภายในประเทศ โดยบางส่วนต้ องใช้ วัตถุดิบทีนาเข้ าจากต่างประเทศ
2. KFC: มีวัตถุดิบหลักคือ ไก่ สด ไก่ แปรรู ป แป้งและน ้ามันสาหรั บทอด ซึ่งสั่งซื ้อจากผู้ผลิตภายในประเทศหลาย
ราย ส่วนวัตถุดิบที่ต้องนาเข้ าจะประกอบไปด้ วย เครื่ องเทศ และมั น ฝรั่ งแปรรู ปแช่ แ ข็ ง ตามสู ตรและ
มาตรฐานเฉพาะของKFC
3. Auntie Anne’s: มีวัตถุดิบหลักคือแป้งเพรทเซล ซึ่งต้ องซื ้อตรงจากเจ้ าของแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
4. Pepper Lunch: มีวัตถุดิบหลักคือ เนื ้อ หมู ไก่ ปลาสด ข้ าว ซอส สั่งซื ้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ โดยเนื ้อวัว
ปลา และเครื่ องปรุ งรสบางประเภทต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศ
5. Cold Stone Creamery: มีวัตถุดิบหลักคือไอศกรี ม ซึ่งสั่งผลิตจากโรงงานในเครื อ(CRGM) โดยวัตถุดิ บที่ ใ ช้
ในการผลิตนั ้น ต้ องนาเข้ าจากเจ้ าของแฟรนไชส์ในต่างประเทศบางส่วน เพื่อให้ เป็ นไปตามสูตรมาตรฐานของ
แบรนด์ Cold Stone Creamery
6. Chabuton: มีวัตถุดิบหลักคือ เส้ นบะหมี่ และ หมูชาชู สั่งซื ้อจากผู้ผลิตในประเทศไทย ในส่ ว นของน า้ ซุ ป
สั่งซื ้อหัวเชื ้อจากเจ้ าของแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
7. The Terrace: มีวัตถุดิบหลักคือ ข้ าว เนื ้อ กุ้ ง ปลาหมึก ไก่ หมู ผัก และ น ้ามันพืช สั่งซื ้อจากผู้ผลิตหลายราย
ในประเทศไทย
8. Yoshinoya: มีวัตถุดิบหลักคือเนื ้อวัวชนิดพิเศษ ซึ่งต้ องนาเข้ าจากในต่างประเทศ ส่วนข้ าว เนื ้อหมู ไก่ และผัก
ชนิดต่างๆสั่งซื ้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ
9. Ootoya: มีวัตถุดิบหลักคือ เนื ้อ หมู ไก่ ปลาสด โดย ปลาและซอสปรุ งรสบางชนิดต้ องนาเข้ าจากเจ้ าของแฟ
รนไชส์ในต่างประเทศ
10. Tenya: มีวัตถุดิบหลักคือ กุ้ ง สั่งซื ้อจากผู้ผลิตในประเทศไทยและซอสปรุ งรสบางชนิดต้ องนาเข้ าจากผู้ผลิ ต
ในต่างประเทศ
11. Katsuya: มีวัตถุดิบหลักคือ หมู สั่งซื ้อจากผู้ผลิตในประเทศไทย
คลังสินค้ าและการจัดส่งวัตถุดิบ
CRG ได้ มีระบบการบริ หารจัดการคลังสินค้ า และการกระจายสินค้ าและวัตถุดิ บเข้ าสู่สาขา โดยมอบหมายให้ DHL
เป็ นผู้บริ หารคลังสินค้ า ทาหน้ าที่ รั บสินค้ า , จัดเก็ บสินค้ า, จ่ายสินค้ าให้ สาขาตามเอกสารใบเบิก , ควบคุมอายุสินค้ า
ภายในคลัง ซึ่งช่วยลดปริ มาณงาน และความซ ้าซ้ อนของการทางาน อีกทั ้งยังช่วยลดต้ นทุนค่าขนส่งอีกด้ วย
การผลิต
ขั ้นตอนการผลิตอาหารของ CRG แบ่งได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การผลิต ณ จุดจาหน่าย
2. การผลิตจากโรงงาน (โรงงานผลิตไอศกรี ม ภายใต้ บริ ษัท ซีอาร์ จี แมนูแฟคเจอริ่ ง จากั ด )
ขั ้นตอนการผลิตของแต่ละแบรนด์ อยู่ภายใต้ ข้อกาหนด และการควบคุมคุณภาพในทุกๆ ขั ้นตอน ของผู้ให้ สิทธิในแต่
ละแบรนด์ โดยมีการฝึ กอบรมพนักงาน และระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพอย่ า งสม่ า เสมอ เพื่ อให้ มั่ น ใจได้ ว่ า
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ กับลูกค้ าได้ คุณภาพเป็ นมาตรฐานเดียวกั นทั่วประเทศ
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและการกาจัดของเสีย
เรื่ องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม CRG มีนโยบายในการใช้ บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนากลับมาใช้ ใหม่ได้ โดยไม่ มี ก ารใช้
บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟม ยกเว้ นบรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้ เพื่อเก็ บความเย็นเท่านั ้น
วิธีการกาจัดของเสียหรื อวัตถุดิบที่เหลือใช้ จากการผลิต ทุกๆ ร้ านของแต่ละแบรนด์ จะมีระบบท่ อน า้ ทิ ง้ และถั งดั ก
ไขมันก่ อนที่จะระบายน ้าสู่ท่อระบายน ้าเพื่อไม่ให้ เกิ ดผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้วัตถุดิบที่เหลือใช้ จาก
การผลิตบางชนิด เช่น น ้ามันก็ จะนามาจาหน่ายให้ แก่ ผ้ ปู ระกอบการรายอื่นเพื่อนาไปใช้ ในการผลิตสินค้ าอื่นๆ ต่อไป
เช่น สบู ่ ไบโอดีเซล โดยมีข้อกาหนดว่า ผู้ซื ้อน ้ามันเก่ าจะต้ องมีเอกสารตัวจริ ง รั บรองว่าน าน า้ มั น เก่ าไปขายต่ อให้
โรงงานใด และ CRG ได้ ตรวจสอบการซื ้อ-ขายกั บโรงงานปลายทางโดยสุ่มตรวจ 2-3 เดือนต่อครั ง้ จากการขอตรวจ
เอกสารการซื ้อขายจากโรงงานผู้ซื ้อปลายทาง เพื่อป้องกั นไม่ให้ น ้ามันเหล่านี ้ไปสู่ตลาดผู้บริ โภค
สาหรั บน ้าเสียที่เกิ ดจากกระบวนการผลิตไอศกรี ม ที่โรงงาน บริ ษัท ซีอาร์ จี แมนูแฟคเจอริ่ ง จากั ด จะถูกส่งเข้ าระบบ
บาบัดน ้าเสี ย ที่ ออกแบบโดยใช้ วิ ธี ก าจั ด แบบ Anaerobic Digestion ตามด้ วย Activated Sludge Process ซึ่ ง
สามารถรั บน ้าเสียได้ ถึง 80 ลูกบาศก์ เมตรต่อวัน จากนั ้นน ้าเสียที่ผ่านกระบวนการบาบัดแล้ ว จะถูกส่งเข้ าไปยังระบบ
บาบัดน ้าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมนวนครก่ อนที่จะปล่อยลงสู่ลาน ้าสาธารณะต่อไป
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
บริ ษัทได้ กล่าวถึ งปั จจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทไว้
ในเอกสารฉบับนี ้ ซึ่งยังอาจมีความไม่แน่นอนอื่นที่ไม่สามารถระบุได้ ในขณะนี ้ ดังนั ้น ผู้มีส่ ว นได้ เสี ย ควรพิ จ ารณา
ปั จจัยเสี่ยงอื่นๆนอกเหนือจากที่แสดงไว้ ในเอกสารนี ้ด้ วย
3.1

ความเสี่ยงจากปั จจัยภายนอก

ธุรกิ จโรงแรมเป็ นธุรกิ จที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากปั จจั ย ภายนอกที่ ท าให้ เกิ ดความผั น ผวนของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ประกอบการ เช่นปั ญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง
และการชุมนุมทางการเมือง ปั ญหาการก่ อการร้ าย ปั ญหาภัยธรรมชาติ ปั ญหาเศรษฐกิ จตกต่า ตลอดจนความเสื่อม
โทรมของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งล้ วนส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการตัดสิ น ใจในการเดิ น ทางของ
นักท่องเที่ยวทั ้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ ตามบริ ษัทเชื่อว่าการที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ กระจายทาเลที่ ตั ง้ ของ
โรงแรมตามภูมิภาคต่างๆ ทั ้งในและต่างประเทศ รวมถึ งมุ่งเน้ นขยายธุรกิจด้ านการรั บบริ หารโรงแรมมากขึ ้น ประกอบ
กั บความสามารถในการบริ หารค่าใช้ จ่าย การปรั บตัวตามทิศทางการตลาด รวมทั ้งการร่ วมมือกั บพันธมิตรทางธุรกิ จ
เช่น สายการบินและบริ ษัทนาเที่ยว ซึ่งสามารถช่วยลดผลกระทบจากปั จจัยลบดังกล่าวได้ พอสมควร
ธุรกิ จอาหารและธุรกิ จอาหารบริ การด่วนนั ้นอาจได้ รับผลกระทบจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์ซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหาร เช่น โรคไข้ หวั ด นก
(Avian Influenza หรื อ Bird Flu) อย่างไรก็ ตาม ในอดีตที่ผ่านมา การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์ได้ สง่ ผลกระทบ
ต่อยอดขายของบริ ษัทในระยะแรกเท่านั ้น เมื่ อผู้ บริ โภคได้ รั บข้ อมู ล ข่ า วสารที่ ถู ก ต้ อง ผลกระทบนี ก้ ็ ได้ ลดลง
นอกจากนั ้น การที่ธุรกิ จอาหารและธุรกิ จอาหารบริ การด่วนมีประเภทอาหารที่ แ ตก ต่ า งกั นมากกว่ า 10 แบรนด์
ประกอบด้ วยอาหารหลักและอาหารเบาและมีการกระจายตัวของสาขาครอบคลุมไปในหลายพื ้นที่ทั ้งในกรุ งเทพฯ
ปริ มณฑล และตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ จึงสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากปั จจัยภายนอกดังกล่าวได้
ทั ้งนี ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังคงเน้ นให้ ความสาคัญเรื่ องการวิจัยและพัฒนา ทั ้งทางด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ การ
บริ การ และช่องทางการตลาด เพื่อรองรั บผลกระทบจากปั จจัยภายนอกต่างๆ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
3.2

ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้ บางส่ วนจากการแข่ งขันทางธุรกิจ

ธุรกิ จโรงแรมเป็ นธุรกิ จที่มีการแข่งขันสูงมาโดยตลอด ซึ่ง มี ส าเหตุ มาจากการเพิ่ ม จ านวนของโรงแรม
โดยเฉพาะระดับกลาง และ ระดับบน ซึ่งเป็ นโรงแรมในระดับกลุ่มเดียวกั บโรงแรมของบริ ษัทเป็ นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ เกิด
การแข่งขันด้ านราคามากขึ ้น รวมทั ้งผู้ประกอบการเดิมได้ มีการพัฒนาและปรั บตัวเพื่อการแข่ ง ขั น มากขึ น้ ปั จจั ย
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้ และกาไรของบริ ษัทบ้าง อย่างไรก็ ดี บริ ษัทมองว่า การเติบโตของอุปสงค์ ในช่วงปี ที่
ผ่านมา และแนวโน้ มการเติบโตในอนาคต ก็ จะยังสามารถทาให้ บริ ษัทมีการเติบโตรายได้ ได้ อย่างเหมาะสม
ในส่วนของธุรกิ จอาหารและธุรกิจอาหารบริการด่วนเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้ างสูง มาโดยตลอด เพราะ
มีคู่แข่งรายใหม่เข้ ามาแข่งขันเสมอ เนื่องจากธุรกิ จอาหารเป็ นธุรกิ จที่มีการป้องกั นผู้เข้ าร่ วมธุรกิ จรายใหม่อยู่ในระดับ
ต่า อีกทั ้งยังมีสินค้ าชนิดใหม่ซึ่งเป็ นทางเลือกใหม่ของผู้บริ โภคเพิม่ ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และ
กาไรของบริ ษัทได้
ส่วนที่ 3.1 (3) หน้ า ที่ 1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ตระหนักถึงสภาวะการแข่งขันที่เกิ ดขึ ้นมาโดยตลอด จึงได้ ให้ ความสาคัญด้ านการ
พัฒนาและการอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึ งเน้ นเรื่ องคุณภาพของการให้ บริ การเพื่อให้ แบรนด์ เ ป็ นที่ ย อมรั บ
โดยมีทีมผู้บริ หารที่มีประสบการณ์สูงในวงการธุรกิ จร่วมอยู่ ในทีมบริ หาร อีกทั ้งบริ ษัทยังให้ ความสาคัญในการวางแผน
การตลาดทั ้งในส่วนของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริการด่วน โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิ จอาหาร
บริ การด่วน บริ ษัทได้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกเมนูอาหารใหม่อย่างต่อเนื่อง การนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เข้ ามาใช้ ในการให้ บริ การเพื่อรองรั บพฤติกรรมผู้บริ โภคที่ทันสมัย รวมทั ้งการขยายตลาดให้ ครอบคลุ ม ทุ ก ภู มิ ภ าค
ส่งผลให้ ชื่อเสียงของโรงแรมและแบรนด์อาหารและอาหารบริ การด่วนเป็ นที่นิยมและได้ รับการยอมรั บจากผู้ บริ โภค
บริ ษัทมีความเชื่อมั่นว่า บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีศักยภาพในการแข่งขันกั บผู้ประกอบการรายอื่นได้ เป็ นอย่างดี
3.3

ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้ บางส่ วนจากการดาเนินธุรกิจภายใต้ สัญญาแฟรนไชส์

บริ ษัทย่อยดาเนินธุรกิ จอาหารและอาหารบริ ก ารด่ ว นทั ง้ หมดภายใต้ สั ญ ญาแฟรนไชส์ จ ากผู้ ให้ สิ ท ธิ
(Franchisor) ในต่างประเทศ ทั ้งนี ้สัญญาแฟรนไชส์ต่า งๆนั ้น มีการระบุเงื่อนไขและอายุของสัญญาไว้ หากสั ญ ญา
ดังกล่าวครบกาหนดและผู้ให้ สิทธิในต่างประเทศไม่ประสงค์จะต่อสัญญาดังกล่าว หรื อตกลงต่ อสั ญ ญาดั ง กล่ า ว
ภายใต้ ข้อกาหนดหรื อเงื่อนไขที่ไม่เป็ นคุณต่อบริ ษัทย่อย เช่น การปรั บเพิ่มค่า Initial Fee สาหรั บการเปิ ดสาขาใหม่ของ
ร้ านอาหารและอาหารบริ การด่วนหรื อปรั บเพิ่มอัตราส่วนแบ่งรายได้ อย่างมีนัยสาคั ญ กรณี นี อ้ าจส่ ง ผลให้ บริ ษั ท
สูญเสียรายได้ จากการดาเนินธุรกิ จอาหารบริ การด่วนภายใต้ สัญญาแฟรนไชส์ไปทั ้งหมดหรื อบางส่วน
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญในการรั กษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้ สิทธิมาโดยตลอดและเตรี ยมพร้ อมในการ
เจรจาต่ออายุสัญญาแฟรนไชส์ล่วงหน้ าก่ อนที่สัญญาจะครบกาหนดในแต่ละคราว ทั ้งนี ้ จากการที่บริ ษัทได้ ร่วมงาน
กั นกั บเจ้ าของแฟรนไชส์ในต่างประเทศมาเป็ นระยะเวลานานและมีประสบการณ์ การบริ หารงานแฟรนไชส์จนเป็ นที่
ยอมรั บ ทาให้ บริ ษัทประสบความสาเร็ จในการต่อสั ญญาแฟรนไชส์มาโดยตลอด
3.4
ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้ บางส่ วนจากการดาเนินธุรกิจอาหารและอาหารบริ การด่ วนอันเป็ น
ผลจากการต่ อสัญญาเช่ าพืน้ ที่ประกอบธุรกิจ
ช่องทางการจาหน่ายสาหรั บธุรกิ จอาหารและอาหารบริ การด่วนที่ดาเนินการโดยบริ ษัทย่อย ทั ้งในลักษณะ
ร้ านค้ าหรื อการตัง้ เคาน์เตอร์ ส่วนใหญ่ จะเป็ นการเช่าพื ้นที่ในศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ าภายใต้ สัญญาเช่าพื ้นที่
ซึ่งมีการระบุเงื่อนไขและอายุของสัญญาไว้ หากสัญญาดังกล่าวครบกาหนดและบริ ษัทย่อยไม่ได้ รับการต่อสั ญ ญา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพื ้นที่เช่าที่มีศักยภาพหรื อหากผู้ให้ เช่าตกลงต่อสัญญาเช่าภายใต้ ข้อกาหนดหรื อเงื่อนไข
ที่ไม่เป็ นคุณต่อบริ ษัทย่อย เช่น การปรั บเพิ่มอัตราค่าเช่าขึ ้นจากเดิมอย่างมีนัยสาคัญหรื อบริ ษัทย่อยอาจต้ องช าระ
ค่าตอบแทนสิทธิการเช่าหรื อค่าจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็ นจานวนมาก บริ ษัทอาจได้ รับผลกระทบจากการสูญเสี ย
รายได้ จากการดาเนินธุรกิ จในพื ้นที่เช่าดังกล่าวไปทั ้งหมดหรื อบางส่วน
อย่างไรก็ ตามพื ้นที่เช่าที่บริ ษัทย่อยมีสัญญาอยู่ในปั จจุบนั มีกาหนดอายุสัญญาที่แตกต่างกั นตามอายุและ
วันที่เริ่ มทาสัญญาเช่าพื ้นที่แต่ละแห่ง ทาให้ เป็ นการกระจายความเสีย่ งได้ บางส่วน ในขณะเดียวกั น บริ ษัทก็ มีกลยุทธ์
การขยายสาขาใหม่กระจายออกไปในทาเลที่หลากหลายอยู่ตลอด โดยเน้ นที่พื ้นที่ที่มีศักยภาพในการเติ บโตและ
ความสามารถในการสร้ างกาไรเป็ นหลัก รวมทั ้งยังได้ ให้ ความส าคั ญ กั บการพิ จ ารณาต่ อสั ญ ญาในพื น้ ที่ ที่ ใ ห้
ผลตอบแทนที่น่าพอใจ โดยเริ่ มเจรจาต่ออายุสญ
ั ญาก่อนที่สัญญาดังกล่ าวจะครบกาหนดในแต่ละคราว โดยที่บริ ษัท
ย่อยมีแบรนด์อาหารและอาหารบริ การด่วนที่เป็ นที่นิยมติดตลาดและได้ รับการยอมรั บจากผู้บริ โภค ซึ่งสามารถดึงดูด
ส่วนที่ 3.1 (3) หน้ า ที่ 2

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

ให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ ามาซื ้อสินค้ าและบริ การอันเป็ นปั จจัยสาคัญในการบริ ห ารธุ ร กิ จศู น ย์ ก ารค้ าและห้ างสรรพสิ น ค้ า
ประกอบกั บการที่บริ ษัทย่อยมีการเช่าพื ้นที่รวมกั นขนาดใหญ่ เพื่อเป็ นช่องทางการจาหน่ายอาหารและอาหารบริ การ
ด่วนมากกว่า 10 แบรนด์ ทาให้ บริ ษัทย่อยมักจะได้ รับการพิจารณาเป็ นลาดับต้ นๆ ในการต่ ออายุ สั ญ ญาเช่ า จาก
ผู้บริ หารพื ้นที่เช่าในศูนย์การค้ าและห้ างสรรพสินค้ า
3.5

ความเสี่ยงจากการต้ อ งปฏิบัติตามเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้และสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว

ภายใต้ เงื่อนไขของหุ้นกู้ ของบริ ษัทและสั ญ ญาเงิ น กู้ ยื ม ระยะยาว ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อยแห่ ง หนึ่ ง
กาหนดให้ บริ ษัทดารงอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น โดยคานวณจากงบการเงินรวมทุกรายไตร
มาสของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยไว้ ในอัตราไม่เกิ น 2:1 ทั ้งนี ้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อยมี ร ะดั บ
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 0.77 เท่า
3.6

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อมีรายได้ บางส่วนที่เป็ นเงินสกุลต่างประเทศ ซึ่งได้ รับจากผู้จองห้ องพักโรงแรมจาก
ต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมในการรั บจ้ างบริ หารโรงแรม ซึ่งทางบริ ษัทได้ มีการตัง้ อัตราค่าห้ องพักโดยพิจารณาจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละปี จากการประเมินของนักวิเคราะห์ และได้ ตั ้งค่าเผือ่ ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นไว้อีก
ทอดหนึ่ง รวมทั ้งมีรายจ่ายบางส่วนที่เป็ นเงินสกุลต่างประเทศเช่น ค่ า Initial Fee ส าหรั บการเปิ ดสาขาใหม่ ข อง
ร้ านอาหารประเภทแฟรนไชส์ รวมทั ้งการสั่งซื ้อวัตถุดิบบางประเภทของธุรกิ จอาหารจากต่างประเทศ
อย่างไรก็ ดี เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา ทั ้งรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เป็ นเงินสกุลต่างประเทศคิดเป็ นสั ด ส่ ว นที่
น้ อยมากเมื่อเทียบกั บรายได้ รวมและค่าใช้ จ่ายรวมของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อ ตามลาดับ ซึ่ง อยู่ในระดับที่ไม่เกิ ดผล
กระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็ นนัยสาคัญ นอกจากนี ้ จากการที่บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อขยายธุ ร กิ จไปยั ง
ต่างประเทศ ส่งผลให้ บริ ษัทและบริ ษัทในเครื อมีความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อมีการแปลงค่า
ผลการดาเนินงานของธุรกิจในต่างประเทศเป็ นสกุลเงินบาทในงบการเงินรวมของบริ ษัท ในส่วนของการจัดหาเงินนั ้น
โดยทั่วไป บริ ษัทจะกู้ ยืมเงินในสกุลเดียวกับสินทรั พย์ที่บริ ษทั ลงทุนเพือ่ ให้ เกิ ดการหักกลบ หรื อการป้องกั น ความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ (Natural Currency Hedging) ให้ ได้ มากที่สุด
3.7

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริ ษั ท ณ วั น ที่ 31
มีนาคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยรวม 8,311 ล้ านบาท คิ ด เป็ น 59.5% ของหนี ส้ ิ น รวม
โดยหากอัตราดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงทุก 0.25% จะส่งผลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นหรื อ
ลดลงประมาณปี ละ 10 ล้ านบาท บริ ษัท และบริ ษัทในเครื อตระหนักถึ งความเสี่ ย ง และผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ น้
ดังกล่าว โดยบริ หารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยให้ เป็ นไปตามคู่ มือการบริ หารความเสี่ยง
ของบริ ษัท เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี ้ยตามสภาวะของตลาดการเงิน ณ ขณะนั ้นๆ ทั ้งนี ้
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อในสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 50 เป็ นหนี ้สินที่มีอัตราดอกเบี ้ยแบบ
คงที่ (Fixed rates)

ส่วนที่ 3.1 (3) หน้ า ที่ 3

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

3.8

ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์

บริ ษัทมุ่งเน้ นการดาเนินธุรกิ จตามแนวทางพันธกิ จของบริ ษัทฯ โดยการกาหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิ จ ของ
บริ ษัทให้ มีความสอดคล้ องกั บความเสี่ยงต่างๆที่บริ ษัทสามารถยอมรั บได้
เรื่ องความพร้ อมทางธุรกิจ (Business Readiness) บริ ษัทฯมีการกาหนดแผนงานการขยายธุรกิ จทั ้งในและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมทางธุรกิจเพื่อรองรับนโยบายการเติบโตทางธุรกิจท่ามกลาง
การแข่งขันที่รุนแรงขึ ้นจึงจาเป็ นอย่างยิ่งต้ องมีการพัฒนาบุคลากรที่จาเป็ นทุกระดับ ในขณะที่การวิ เ คราะห์ ค วาม
คุ้มค่าของโครงการใหม่ๆจะดาเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ ตลอดจนการวิเคราะห์ความน่ า เชื่ อถื อของคู่ ค้ าทุ ก
กระบวนการ
การลงทุนเพิ่มเติมในต่างประเทศ (Foreign Investment) บริ ษัทมีแผนการขยายธุ ร กิ จไปในต่ า งประเทศ
เพิ่มเติมจากการลงทุนในประเทศมัลดีฟส์ ส่งผลให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้ องกั บการลงทุนใหม่ๆในต่างประเทศ
อาทิ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน ความสาเร็ จของโครงการ ภาระผูกพัน ที่ เ กี่ ยวเนื่ องกั บสั ญ ญา การขอ
ใบอนุญาต และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง นอกเหนือไปจากความเสี่ยงโดยทั่วไปในแต่ละประเทศ อย่ า งไรก็ ดี บริ ษั ท มี
มาตรการในการควบคุม ดูแลการพัฒนาโครงการใหม่ๆ อย่างใกล้ ชิด ซึ่ ง รวมถึ งการศึ ก ษาข้ อมู ล ที่ เ กี่ ยวข้ องทุ ก
กระบวนการในการประกอบธุรกิ จของแต่ละประเทศอย่างละเอียดรอบคอบก่ อนมี ก ารตั ด สิ น ใจลงทุ น นอกจากนี ้
บริ ษัทมีการจัดตั ้งทีมงานเพื่อติดตามความเป็ นไปของสภาวะเศรษฐกิ จ สังคม และการเมื องของประเทศนั น้ และ
สาหรั บการลงทุนในประเทศที่บริ ษัทไม่เคยดาเนินธุรกิ จมาก่ อน บริ ษัทลดความเสี่ยงจากการลงทุนผ่านนโยบายร่ วม
ลงทุนกั บพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อศึกษาสภาวะตลาดและเรี ยนรู้การดาเนินกิจการ จนกว่าจะมีความมั่นใจ
ในการดาเนินธุรกิ จในประเทศนั ้นๆ เพียงพอ ก่ อนการตัดสินใจลงทุนในสัดส่วนที่เพิ่ มขึ ้นในภายหลัง
3.9

ความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการ

บริ ษัทมุ่งเน้ นตรวจสอบกระบวนการปฏิบตั ิงานในแต่ละขั ้นตอน ครอบคลุมทุกกระบวนการและทุกระดับ ว่า
ด้ วยการลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนความเสี่ยงด้ านความปลอดภั ย จากเหตุ
ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของลูกค้าและพนักงานเจ้ าหน้ าที่ทุกระดับตลอดจนทรั พย์สินขององค์กรและทุกฝ่ าย
การสรรหาบุคลากรและการสร้ างความผูกพันกั บองค์กร เพื่อรองรั บการขยายธุรกิ จทั ้งในและต่างประเทศ
ตามนโยบายการเติบโตทางธุรกิ จอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทจึงให้ ความสาคัญกั บการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลว่าด้ วยการจ้ าง
งานของคู่แข่งทางธุรกิ จ มีการจัดตั ้งคณะกรรมการพิจารณาปรั บโครงสร้ างผลตอบแทนทุ ก ระดั บอย่ า งเป็ นระบบ
ตลอดจนจัดตั ้งทีมงานมีบทบาทหน้ าที่ในการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ทุกระดับขององค์กร
การบริ หารความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิ จ บริ ษัทมีนโยบายการปรั บปรุ งพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร เพื่อรองรั บ
ความต้ องการที่จาเป็ นทางธุรกิ จ จึงจาเป็ นต้ องสรรหาระบบใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกกระบวนการและมี
ความสอดคล้ องตามกลยุทธ์ทางธุรกิ จของบริ ษัทที่มุ่งเน้ นความพร้ อมทางธุรกิ จและการเติ บโตทั ง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการเดียวกั นนี ้จาเป็ นต้ องมีก ารคัดเลือกผู้ค้าที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการ
พัฒนาระบบที่น่าเชื่อถื อ
การบริ หารสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการบริ หารสถานการณ์ ฉุกเฉิ น
เพื่อบริ หารจัดการสถานการณ์ ตามระดับความรุ นแรงให้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ยังมี การจัดทาแผนความ
ส่วนที่ 3.1 (3) หน้ า ที่ 4

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

ต่อเนื่องทางธุรกิ จ (Business Continuity Plan) โดยป้องกั นไม่ให้ เ กิ ดการหยุ ด ชะงั ก ทางธุ ร กิ จและองค์ ก รได้ รั บ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ เหล่านั ้นน้ อยที่สุดเท่าที่จะสามารถบริ หารได้
ด้ านอุบตั ิภัยอื่นๆ เช่นภัยธรรมชาติ บริ ษั ท ให้ ความส าคั ญ การบริ หารจั ด การป้องกั น และการกอบกู้
สถานการณ์ ในเชิงรุ ก โดยมีการกาหนดระเบียบปฏิบตั ิการให้ ทุกสาขาใช้ ปฏิบตั ิ มีการฝึ กซ้ อมแผนปฏิ บัติ ก ารตาม
กาหนด นอกจากนี ้ยังมีการกาหนดแผนความต่อเนื่องทางธุรกิ จเพื่อรองรั บความเสี่ยงเหล่านั ้นอีกด้ วย
3.10

ความเสี่ยงด้ านการเงิน

บริ ษัทมุ่งเน้ นนโยบายการใช้ เ งินอย่างระมัดระวังภายในงบประมาณที่กาหนด และการบริ หารความเสี่ ย ง
ตลอดจนการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกั บระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรั บได้ และเหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้ อมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียได้ รับผลตอบแทนอย่ า งเหมาะสม นอกจากนี ้
บริ ษัทมีนโยบายการจัดสรรเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอโดยสามารถบริ หารต้ นทุนให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั ้งนี ้
เพื่อคงศักยภาพในการดาเนินธุรกิ จท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง
เพื่อลดความเสี่ยงด้ านการเงิน และมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอเพื่อขยายกิ จการ ลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ ๆ
และเข้ าซื ้อกิ จการอื่น บริ ษัทมีการดารงอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมส่ ง ผลให้
บริ ษัทสามารถดารงสภาพคล่องและสารองวงเงินกู้ จากสถาบันการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิ จและ
การขยายธุรกิ จอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการกระจายแหล่งเงินทุนให้ มีความหลากหลาย และใช้ เครื่ องมือ
ทางการเงินในการระดมทุนอย่างเหมาะสม

ส่วนที่ 3.1 (3) หน้ า ที่ 5

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสาร

4. ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีทรั พย์สินที่สาคัญที่ใช้ ในการประกอบธุรกิ จ ดังนี ้
1. ที่ดิน
1.1 ที่ดินที่ใช้ ในการดาเนินงาน
บริ ษัท/บริ ษัทย่ อย
ธุรกิ จโรงแรม
1. บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จากั ด
(มหาชน)

2. บริ ษัท เซ็นทรั ลสมุยบีชรี สอร์ ท จากั ด

สถานที่ตงั ้

ประเภท / ขนาด

ลักษณะ
กรรมสิทธิ

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

มูลค่ าตามบัญชี
ณ 31 มี. ค. 59
(ล้ านบาท)

อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

ที่ดินขนาด 42 ไร่

เจ้ าของ

ดาเนินกิ จการโรงแรม

775.0

อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

ที่ดินขนาด 24 ไร่

เจ้ าของ

ให้ เช่าระยะยาวแก่กองทุน
รวม

7.8

ตาบลกะรน
อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ ต

ที่ดินขนาด 41 ไร่

เจ้ าของ

ตาบลฉลอง (ราไวย์)
อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ ต

ที่ดินขนาด 3 ไร่

สร้ างเป็ นส่วนซักรี ดของ
โรงแรม

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้ าที่ 1

นาสิทธิการเช่าที่ดินมาผูกพันหรือ
เป็ นประกั นหนี ้ให้ กับธนาคาร
ตามสัญญากู้ เงิน วงเงิน 2,010
ลบ.
-

302.3

จานองเพื่อค ้าประกั นการกู้ ยืมเงิน
วงเงิน 1,600 ลบ.

23.7

-

ดาเนินกิ จการโรงแรม

เจ้ าของ

ภาระผูกพัน

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสาร

ประเภท / ขนาด

ลักษณะ
กรรมสิทธิ

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

มูลค่ าตามบัญชี
ณ 31 มี. ค. 59
(ล้ านบาท)

3. บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรั ลสุคนธา จากั ด

ที่ดินขนาด 2 ไร่

เจ้ าของ

สร้ างเป็ นโรงแรม

54.7

-

4.

ที่ดินขนาด 45 ไร่

เจ้ าของ

สร้ างเป็ นโรงแรม

4.2

-

ที่ดินขนาด 38 ไร่
ที่ดินขนาด 1 ไร่
ที่ดินขนาด 14 ไร่

เจ้ าของ
เจ้ าของ
เจ้ าของ

สร้ างเป็ นโรงแรม
สร้ างเป็ นหอพักพนักงาน
สร้ างเป็ นโรงแรม

53.4
0.9
5.4

-

ที่ดินขนาด 43 ไร่

เจ้ าของ

สร้ างเป็ นโรงแรม

101.9

จานองเพื่อค ้าประกั นการกู้ ยืมเงิน
และโอดีวงเงิน 530 ลบ.

ที่ดินขนาด 30 ไร่ 3
งาน 3.4 ตรว.

เจ้ าของ

สร้ างเป็ นโรงแรม

155.0

จานองเพื่อค ้าประกั นการกู้ ยืมเงิน
วงเงิน 1,000 ลบ.

อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ ต

ที่ดินขนาด 13 ไร่

เจ้ าของ

สร้ างเป็ นโรงแรม

236.5

จานองเพื่อค ้าประกั นการกู้ ยืมเงิน
วงเงิน 300 ลบ.

อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

ที่ดินขนาด 5 ไร่ 1
งาน 20 ตรว.

เจ้ าของ

สร้ างเป็ นโรงงาน
ผลิตไอศกรี ม

24.4

-

บริ ษัท/บริ ษัทย่ อย

5.
6.
7.

8.

สถานที่ตงั ้

อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
บริ ษั ท โรงแรมเซ็ น ทรั ลแม่ ส อดฮิ ล ล์
อาเภอแม่สอด
จากั ด
จังหวัดตาก
บริ ษัท เซ็นทรั ลสมุยวิลเลจ จากั ด
อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
บริ ษัท เซ็นทรั ลกะรนวิลเลจ จากั ด
อาเภอเมืองภูเก็ ต
จังหวัดภูเก็ ต
บริ ษัท เซ็นทรั ลกระบีเ่ บย์รีสอร์ ท จากั ด
ตาบลอ่าวนาง
อาเภอเมือง
จังหวัดกระบี่
บริ ษัท โรงแรมกะรน ภูเก็ ต จากั ด
อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ ต

9. บริ ษัท โรงแรมกะตะ ภูเก็ ต จากั ด
ธุรกิ จอาหาร
1. บริ ษัท ซีอาร์ จี แมนูแฟคเจอริ่ ง จากั ด

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้ าที่ 2

ภาระผูกพัน

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสาร

1.2 ที่ดินรอการพัฒนา

ที่ดินขนาด 31 ไร่

ลักษณะ
กรรมสิทธิ
เจ้ าของ

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง
รอการพัฒนาเป็ นโรงแรม

มูลค่ าตามบัญชี
ณ 31 มี.ค. 59
(ล้ านบาท)
76.5

ที่ดินขนาด 81 ไร่

เจ้ าของ

รอการพัฒนาเป็ นโรงแรม

119.2

-

ที่ดินขนาด 4 ไร่

เจ้ าของ

รอการพัฒนา

81.4

-

ที่ดินขนาด 4 ไร่ 1
งาน 50 ตรว.
ที่ดินขนาด 15 ไร่

เจ้ าของ

สร้ างเป็ นโรงแรม

101.4

-

เจ้ าของ

รอการพัฒนา

58.7

-

ที่ดินขนาด 60 ไร่ 3
งาน 32 ตรว.

เจ้ าของ

รอการพัฒนา

88.6

-

บริ ษัท/บริ ษัทย่ อย

สถานที่ตงั ้

ประเภท / ขนาด

1. บริ ษัท เซ็นทรั ลกระบีเ่ บย์รีสอร์ ท จากั ด

อาเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่
อาเภอเกาะกูด
จังหวัดตราด
อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
อาเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่
อาเภอกั นตัง
จังหวัดตรั ง

2. บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรั ลเกาะกูด จากั ด
3. บริ ษัท ทริ ปเปิ ลไนน์ เดคคอร์ จากั ด
4. บริ ษัท เอส.พี. เรี ยลตี ้ พัทยา บีช จากั ด
5. บริ ษัท เอส.พี เรี ยลตี ้ลันตา บีช จากั ด
6. บริ ษัท เอส.พี เรี ยลตี ้หาดฝรั่ ง รี สอร์ ท
จากั ด

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้ าที่ 3

ภาระผูกพัน
-

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสาร

2. สิทธิการเช่ า
บริ ษัท/บริ ษัทย่ อย

สถานที่ตงั ้

ประเภทของ
การถือสิทธิ

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

มูลค่ าตามบัญชี
ณ 31 มี.ค. 59
(ล้ านบาท)

ธุรกิ จโรงแรม
1. บริ ษั ท โรงแรมเซ็ น ทรั ลพลาซา จ ากั ด
(มหาชน)

เขตจตุจักร
กรุ งเทพมหานคร

การเช่า

ดาเนินกิ จการโรงแรม

75.3

-

2. บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรั ลเวิลด์ จากั ด

เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร

การเช่า

ดาเนินกิ จการโรงแรม

153.9

3. Centara Maldives Pvt. Ltd.

ประเทศมัลดีฟส์

การเช่า

ดาเนินกิ จการโรงแรม

272.9

ตามสัญญากู้ เงินกั บธนาคาร วงเงิน 2,300 ลบ.
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรั ลเวิลด์ จากั ด ตกลงจะไม่
จาหน่าย จ่าย โอน ให้ เช่า ก่ อให้ เกิ ดภาระผูกพัน
ในสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน รวมทั ้งอาคารและสิ่ ง
ปลู ก สร้ าง โดยไม่ ไ ด้ รั บความยิ น ยอมจา ก
ธนาคาร
-

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

ประเทศมัลดีฟส์

การเช่า

ดาเนินกิ จการโรงแรม

116.9

-

5. บริ ษัท โคซี่ โฮเต็ล จากั ด

ตาบลบ่อผุด
อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

การเช่า

ดาเนินกิ จการโรงแรม

4.9

-

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้ าที่ 4

ภาระผูกพัน

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสาร

บริ ษัท/บริ ษัทย่ อย
ธุรกิ จอาหาร
1. บริ ษัท เซ็นทรั ลเรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด

2. บริ ษั ท ซี อ าร์ จี อิ น เตอร์ เนชั่ นแนล ฟู้ ด
จากั ด

สถานที่ตงั ้

ประเภทของ
การถือสิทธิ

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

หลายแห่ง

การเช่า

หลายแห่ง

การเช่า

หลายแห่ง

การเช่า

หลายแห่ง

การเช่า

หลายแห่ง

การเช่า

หลายแห่ง

การเช่า

ดาเนินกิ จการผลิตและ
จาหน่ายไก่ ทอด
“เคเอฟซี”
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายของว่าง
“มิสเตอร์ โดนัท”
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายของว่าง
“อานตี ้ แอนส์”
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายราเมน
“เทนยะ”
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายราเมน
“คัตสึยะ”
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายอาหารญี่ ปนุ่
“โอโตยะ”

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้ าที่ 5

มูลค่ าตามบัญชี
ณ 31 มี.ค. 59
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

5.3

(1 )

3.9

(1 )

6.2

(1 )

0.6

(1 )

0.8

(1 )

19.1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสาร

มูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีดังนี ้
ทรั พย์ สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย
ที่ดิน (1)
ส่วนปรั บปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนปรั บปรุ งอาคาร (1)(2)
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งติดตั ้งและอุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องใช้ ในการดาเนินงาน
ส่วนปรั บปรุ งสัญญาเช่า
ยานพาหนะ
สินทรั พย์ระหว่างก่ อสร้ าง
รวม

อายุการใช้ งาน (ปี )

10 – 25 ปี หรื อตามอายุสัญญาเช่า
10 – 50 ปี
5 – 30 ปี
3 – 19 ปี
3 – 20 ปี
5 – 10 ปี
-

มูลค่ าตามบัญชี ณ 31 มี.ค. 59
(ล้ านบาท)
2,410.8
341.8
10,680.1
2,957.0
865.9
431.4
645.5
79.0
302.5
18,714.0

(1) บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีการจานองที่ดิน และอาคารเพื่อค ้าประกั นการกู้ ยืมเงินเป็ นวงเงินทั ้งสิ ้น 3,610 ล้ านบาท
(2) บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด ให้ คามั่นว่าตราบเท่าที่มีหนี ้สิน (เงินกู้ ยืมและโอดี) ค้ างชาระอยู่กับธนาคารจะไม่จาหน่ายจ่ายโอนหรื อ
ก่ อภาระผูกพันในอสังหาริ มทรั พย์และสิทธิการเช่าในจานวนเกิ นกว่าที่ตกลงตามสัญญา โดยมิได้ รับคายินยอมจากธนาคาร
บริ ษัทใช้ นโยบายการบัญชีเกี่ยวกั บค่าความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่ องการรวมธุรกิ จ โดยการเปรี ยบเทียบต้ นทุน
การซื ้อเงินลงทุนกั บมูลค่ายุติธรรมของสินทรั พย์และหนี ้สินที่กาหนดได้ ณ วันที่เกิ ดรายการ อันมีผลทาให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัท
และบริ ษัทย่อยมีมูลค่าสุทธิของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมการปรั บมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิ 18,714.0 ล้ านบาท และ 18,915.5 ล้ านบาท ตามลาดับ

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้ าที่ 6

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสาร

มูลค่าสุทธิทางบัญชีของอสังหาริมทรั พย์เพื่อการลงทุน มีดังนี ้
ทรั พย์ สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย
อายุการใช้ งาน (ปี )
อาคาร และส่วนปรั บปรุ งอาคาร
มูลค่าสุทธิทางบัญชีของสิทธิการเช่า มีดังนี ้
ทรั พย์ สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย
สิทธิการเช่า

15 – 30 ปี

มูลค่ าตามบัญชี ณ 31 มี.ค. 59
(ล้ านบาท)
437

อายุการใช้ งาน (ปี )
ตามอายุสัญญาเช่า

ทรั พย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย มีดังนี ้
ทรั พย์ สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย
อายุการใช้ งาน (ปี )
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
ค่าสัญญาสิทธิ
ค่าสิทธิแรกเริ่ มรอตัดบัญชี
รวม

10 ปี
10 ปี
10 ปี

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้ าที่ 7

มูลค่ ายุติธรรม ณ 31 มี.ค. 59
(ล้ านบาท)
3,652

มูลค่ าตามบัญชี ณ 31 มี.ค. 59
(ล้ านบาท)
659.9

มูลค่ าตามบัญชี ณ 31 มี.ค. 59
(ล้ านบาท)
66.4
130.0
178.3
374.7

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

สรุ ปสาระสาคัญของสัญญาในการประกอบธุรกิ จของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ธุรกิ จโรงแรม
1.
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จากั ด (มหาชน)
1.1
สัญญา
เช่าช่วงที่ดินและ/ หรื ออาคารสิ่งปลูกสร้ าง
คู่สัญญา
บริ ษัท เซ็นทรั ลอินเตอร์ พัฒนา จากั ด (“CID”)
ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องกั น และได้ ทาสัญญาเช่าที่ดินและ/ หรื ออาคารกั บการ
รถไฟแห่งประเทศไทย (“การรถไฟ”)
ระยะเวลาสัญญา
19 ธันวาคม 2551 ถึ ง 18 ธันวาคม 2571
อายุสัญญา
20 ปี
การต่ออายุสัญญา
สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา
บริ ษัททาสัญญาเช่าช่วงทรั พย์สนิ ซึ่งประกอบด้ วย อาคารโรงแรมโซฟิ เทลเซ็น
ทาราแกรนด์ กรุ งเทพฯ (เดิมชื่อ โรงแรมเซ็นทรั ล พลาซา ลาดพร้ าว) และส่วน
ปรั บปรุ งอาคารโรงแรม พร้ อมทั ้งทรั พย์สินครุภัณฑ์ กั บบริ ษัท เซ็นทรั ลอินเตอร์
พัฒนา จากั ด (“ผู้ให้ เช่าช่วง”) โดยบริ ษัทจะต้ องจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทน
การได้ สิทธิเช่าช่วง และค่าเช่าสาหรั บการเช่าช่วงสินทรั พย์รายปี ให้ แก่ ผ้ ใู ห้
เช่าช่วงตลอดอายุสัญญาเช่าเป็ นจานวนเงินรวม 2,556 ล้ านบาท นอกจากนี ้
บริ ษัทจะต้ องจ่ายค่าเช่าครุ ภัณฑ์ให้ แก่ ผ้ ใู ห้ เช่าช่วงตลอดอายุสั ญญาเช่าเป็ น
จานวนเงินรวม/ 31/ ล้ านบาท
ทรั พย์สินที่เช่าที่บริ ษัทได้ ดาเนินการบูรณะพัฒนา ปรั บปรุ งหรื อก่ อสร้ าง แก้ ไข
ดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรื อสร้ างทดแทนทรั พย์สินเดิมตามสัญญานี ้ให้ ตก
เป็ นกรรมสิทธิ์ของ รฟท. ทันทีที่มีการดาเนินการดังกล่าวแล้วเสร็ จ นอกจากนี ้
บริ ษทั ต้ องส่งมอบครุ ภัณฑ์ที่เช่าตามรายการในสัญญาเช่าให้ แก่ รฟท. เมื่อ
สิ ้นสุดสัญญาเช่าตามสภาพตามสมควรและอายุการใช้ งานในขณะนั ้น
การยกเลิกสัญญา
เมื่อคู่สัญญาทาผิดเงื่อนไขของสัญญา
1.2
สัญญา
Service Agreement
คู่สัญญา
บริ ษัท ห้ างเซ็นทรั ลดีพาทเมนท์สโตร์ จากั ด
ระยะเวลาสัญญา
1 มกราคม 2559 ถึ ง 31 ธันวาคม 2559 สาหรั บสัญญาปั จจุบนั
อายุสัญญา
1 ปี
การต่ออายุสัญญา
ต่ออายุสัญญาทุก 1 ปี
สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา
บริ ษัทได้ รับข้ อมูลทางธุรกิ จและคาแนะนาต่างๆ อันเกี่ ยวกั บการตัดสินใจที่
เป็ นประโยชน์ โดยมีอัตราค่าบริ การตามอัต ราที่ระบุในสัญญา
การยกเลิกสัญญา
เมื่อมีการทาผิดเงื่อนไขของสัญญา คู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดย
แจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษร
2.
บริ ษัท เซ็นทรั ลหัวหินบีชรี สอร์ ท จากั ด
สัญญา
เช่าที่ดิน อาคารโรงแรมและทรั พย์สินของโรงแรมรถไฟหัวหิน
คู่สัญญา
การรถไฟแห่งประเทศไทย (“การรถไฟ”)
ส่วนที่ 3.1 (4) หน้ าที่ 8

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

ระยะเวลาสัญญา
การต่ออายุสัญญา

สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา

3.

4.

การยกเลิกสัญญา
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรั ลเวิลด์ จากั ด
สัญญา
คู่สัญญา
ระยะเวลาสัญญา
การต่ออายุสัญญา

15 มกราคม 2529 ถึ ง15 มกราคม 2559
สามารถต่อสัญญาออกไปได้ โดยอัตโนมัติอีก 3 ปี 4 เดือนและมีสิทธิที่จะต่อ
อายุสัญญาได้ อีก 2 ครั ง้ ๆ ละ 15 ปี โดยผู้เช่าต้ องแจ้ งความจานงกั บผู้ให้ เช่า
เป็ นลายลักษณ์ อักษรก่ อนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 12 เดือนก่ อนวันหมดอายุ
สัญญาแต่ละครั ง้
บริ ษัทจะต้ องจ่ายค่าเช่าตามจานวนเงินที่ระบุไว้ ในสัญญาเริ่ มตั ้งแต่วันที่ 15
มกราคม 2529 นอกจากนี ้บริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาโดยนา
หนังสือค ้าประกั น ซึ่งออกโดยธนาคารเพื่อเป็ นการประกั นแก่ การรถไฟ
ภายใต้ เงื่อนไขของสัญญา บริ ษัทจะต้ องโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูก
สร้ างที่บริ ษัทเป็ นผู้จัดหาเพิ่มเติมรวมทั ้งส่วนที่ติดตั ้งเพิ่มให้ แก่ การรถไฟ
เมื่อคู่สัญญาทาผิดเงื่อนไขของสัญญา

เช่าช่วงที่ดินและอาคารในส่วนของโรงแรม
กองทุนรวมธุรกิ จไทย 4 (ผู้ให้ เช่าช่วง)
22 เมษายน 2548 ถึ ง 22 ธันวาคม 2575
ภายใต้ เงื่อนไขที่ผ้ ใู ห้ เช่าสามารถต่ออายุสัญญาเช่าหลักออกไปได้ ผู้ให้ เช่าตก
ลงให้ ผ้ เู ช่าช่วงต่อสัญญาเช่าออกไปอีก โดยคู่สัญญาจะเจรจาเงื่อนไขและ
ราคาที่เหมาะสมของสัญญาดังกล่าวต่อไป เมื่อทาการตกลงได้ แล้ ว ผู้เช่าช่วง
ตกลงต่อสัญญาเช่าอีกในระยะเวลาที่เท่ากั นหลังจากครบระยะเวลาเช่า โดยผู้
เช่าช่วงจะต้ องลงนามในสัญญาต่ออายุหรื อสัญญาเช่าใหม่ภายในปี 2572
สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา
บริ ษัทได้ ทาสัญญาเช่าช่วงที่ดนิ และอาคารในส่วนของโรงแรมจากกองทุนรวม
ธุรกิ จไทย 4 เพื่อพัฒนาและใช้ ประกอบการดาเนินธุรกิ จเกี่ ยวกั บโรงแรมหรื อ
ธุรกิ จอื่นที่เกี่ ยวข้ อง โดยบริ ษัทต้ องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้ าและค่าเช่ารายปี ให้ แก่
กองทุนตลอดอายุของสัญญาเป็ นจานวนเงิน 1,188.75 ล้ านบาท ทั ้งนี ้ บริ ษัท
ได้ ชาระค่าเช่าล่วงหน้ าเมื่อลงนามในสัญญาเป็ นจานวนเงิน 275 ล้ านบาท
สาหรั บส่วนที่เหลือจะถูกทยอยชาระคืนเป็ นรายปี
ตลอดระยะเวลาของ
สัญญา
การยกเลิกสัญญา
สัญญายกเลิกเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาการเช่า หรื อเมื่อสัญญาเช่าหลักสิ ้นสุดลง
หรื อผู้ให้ เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา เมื่อผู้เช่าช่วงนาทรั พย์สินที่เช่าไปให้ ผ้ อู ื่น
เช่าช่วง หรื อจาหน่าย จ่าย โอนสิทธิตามสัญญาเช่าช่วง หรื อนาไปเป็ น
หลักประกั นการชาระหนี ้ให้ แก่ บุคคลอื่น โดยผิดเงื่อนไขของสัญญา เว้ นแต่
ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ให้ เช่า
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรั ลสุคนธา จากั ด
สัญญา
Rental Agreement
คู่สัญญา
บริ ษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรั ล จากั ด (“CDS”)
ระยะเวลาสัญญา
1 มิถุนายน 2537 ถึ ง 31 พฤษภาคม 2567 สาหรั บสัญญาปั จจุบนั
ส่วนที่ 3.1 (4) หน้ าที่ 9

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

อายุสัญญา
การต่ออายุสัญญา
สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา

5.
5.1

5.2

30 ปี
CDS ตกลงเช่าส่วนหนึ่งของอาคารของบริ ษัท เพื่อใช้ ประกอบกิ จการ
ศูนย์การค้ า โดยมีรายได้ รวมประมาณ 428 ล้ านบาท ตลอดอายุสัญญา
การยกเลิกสัญญา
คู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษร เมื่อมีการ
ทาผิดเงื่อนไขของสัญญา
บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด (“CRG”)
ธุรกิ จอาหารและเครื่ องดื่ม “Mister Donut”
สัญญา
Master Franchise Agreement
คู่สัญญา
บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด และ Duskin Co., Ltd.
วันที่ทาสัญญา
1 เมษายน 2541
อายุสัญญา
20 ปี
สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา
Duskin Co.,Ltd. ให้ สิทธิใช้ เครื่ องหมายการค้า ให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิค
ต่าง ๆ ในการผลิต และจาหน่ายอาหารประเภทโดนัท ขนมอบ และอาหาร
ประเภทอื่น ๆ สนับสนุนการดาเนินงานร้ านค้ าภายในประเทศ โดยกาหนด
ค่าตอบแทนเป็ นอัตราร้ อยละตามสัญญา และไม่มีข้อตกลงเรื่องจานวนสาขา
ขั ้นต่าที่ต้องเปิ ดในแต่ละปี
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ ้นสุดเมื่อบริ ษัทเลิกกิ จการ หรื อเมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งละเมิดข้ อตกลง
ในสัญญา
ธุรกิ จอาหารและเครื่ องดื่ม “เค เอฟ ซี”
สัญญา
International Franchise Agreement
คู่สัญญา
บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด กั บบริ ษัท ยัม เรสเทอรองส์ อินเตอร์
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากั ด (เดิมชื่อ Tricon International (Thailand)
Co., Ltd.)
วันที่ทาสัญญา
วันที่เปิ ดของแต่ละสาขา
อายุสัญญา
แต่ละสาขามีอายุสัญญา 10 ปี นับจากวันที่เปิ ดดาเนินกิ จการและสามารถขอ
ต่ออายุสัญญาได้ อีกคราวละ 10 ปี
สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา

5.3

บริ ษัท ยัม เรสเทอรองส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากั ด ให้ สิทธิ CRG
ใช้ เครื่ องหมายการค้ า “เค เอฟ ซี” รวมถึ งให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคต่าง ๆ
ในการผลิต การวิจัยพัฒนา การตลาดและส่งเสริ มการขาย การทดสอบ
คุณภาพอาหาร และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุ นการดาเนินงานและให้
ข่าวสารที่จาเป็ นเพื่อใช้ ในการพัฒนาการดาเนินงาน โดยกาหนดค่าตอบแทน
ในขั ้นต้ นและเป็ นอัตราร้ อยละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ ้นสุดเมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งละเมิดข้ อตกลงในสัญญา
ธุรกิ จอาหารและเครื่ องดื่ม “อานตี ้ แอนส์”
ส่วนที่ 3.1 (4) หน้ าที่ 10

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

สัญญา
คู่สัญญา

5.4

5.5

Development Agreement และ Trademark License Agreement
Auntie Anne’s, Inc. กั บ บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด (ซึ่งเป็ นผู้
ได้ รับโอนสิทธิต่อจาก บริ ษัท ฟู้ด โนเวลตี ้ส์ จากั ด )
วันที่ทาสัญญา
15 พฤษภาคม 2545
อายุสัญญา
สิ ้นสุดสัญญาวันที่ 12 พฤษภาคม 2570
สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา
Auntie Anne’s, Inc. ให้ สิทธิบริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด (ซึ่งเป็ น
ผู้ได้ รับโอนสิทธิต่อจากบริ ษัท ฟู้ด โนเวลตี ้ส์ จากั ด ) ให้ ใช้ เครื่ องหมายการค้ า
ให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคต่างๆ ในการผลิตและจาหน่ายขนมอบและ
เครื่ องดื่มภายใต้ ชื่อ “AUNTIE ANNE’S” โดยกาหนดอัตราค่าตอบแทนใน
อัตราที่ตกลงร่ วมกั น และบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้
ตามสัญญา และมีข้อตกลงเรื่ องจานวนสาขาขั ้นต่าที่ต้องเปิ ดในแต่ละปี ซึ่งที่
ผ่านมาบริ ษัทสามารถเปิ ดสาขาได้ สูงกว่าข้ อตกลงมาโดยตลอด แต่ทั ้งนี ้ หาก
บริ ษัทไม่สามารถเปิ ดสาขาขั ้นต่าได้ ตามข้ อตกลง ก็ สามารถที่จะเจรจากั บ
เจ้ าของสิทธิเกี่ ยวกั บสาเหตุและมาตรการดาเนินการต่อไป
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ ้นสุดเมื่อบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาและ
ตาม Development Schedule
ธุรกิ จอาหารและเครื่ องดื่ม “เปปเปอร์ ลันช์”
สัญญา
Master Franchise Agreement
คู่สัญญา
บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด กั บ SFBI (Asia Pacific) Pte. Ltd.
วันที่ทาสัญญา
17 พฤศจิกายน 2550
อายุสัญญา
10 ปี และสามารถต่ออายุได้ อีก 10 ปี
สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา
SFBI (Asia Pacific) Pte. Ltd. ให้ สิทธิ บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป
จากั ด ให้ ใช้ เครื่ องหมายการค้ า,ให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคต่างๆในการ
ผลิต และ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยกาหนดค่าตอบแทนเป็ น อัตราร้ อยละ จาก
ยอดขาย และมีข้อตกลงเรื่ องจานวนสาขาที่ ต้องเปิ ดในแต่ละปี
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ ้นสุดเมื่อบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา
ธุรกิ จอาหารและเครื่ องดื่ม “ชาบูตง”
สัญญา
Franchise Agreement
คู่สัญญา
บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด กั บ Globeat Japan Inc.
วันที่ทาสัญญา
29 ธันวาคม 2552
อายุสัญญา
10 ปี และสามารถต่ออายุได้ ตามที่บริ ษัทตกลงร่ วมกั น
สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา
Globeat Japan Inc. ให้ สิทธิ บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด ใช้
เครื่ องหมายการค้ า รวมถึ งให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคต่างๆ ในการผลิต
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการดาเนินงานและให้ ข่าวสารที่จาเป็ นเพื่อใช้ ใน
การพัฒนาการดาเนินงาน โดยกาหนดค่าตอบแทนในขั ้นต้ นและเป็ นอัตรา
ร้ อยละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี
ส่วนที่ 3.1 (4) หน้ าที่ 11
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5.6

5.7

5.8

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ ้นสุดเมื่อบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา
ธุรกิ จอาหารและเครื่ องดื่ม “โคล สโตน ครี มเมอรี่ ”
สัญญา
Master Franchise Agreement
คู่สัญญา
บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด กั บ KAHALA FRANCHISE CORP.
วันที่ทาสัญญา
30 ธันวาคม 2552
อายุสัญญา
20 ปี และสามารถต่ออายุได้ อีก 10 ปี
สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา
Kahala Franchise Corp ให้ สิทธิ บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด ใช้
เครื่ องหมายการค้ า องค์ความรู้ และ เครื่ องมือที่ได้ รับการพัฒนา เพื่อ
ดาเนินงานร้ านค้ าภายในประเทศ ภายใต้ ชื่อ “ Cold Stone Creamery” และ
ขายสินค้ าภายใต้ ฉลากของผู้ให้ สิทธิในพื ้นที่ที่ได้ รั บอนุญาตในประเทศ เพื่อ
เป็ นการตอบแทนสิทธิดังกล่าว บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด ตก
ลงจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่ระบุในสัญญา และต้ องปฏิบตั ิตาม
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ ้นสุดเมื่อบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา
ธุรกิ จอาหารและเครื่ องดื่ม “เดอะ เทอเรส”
สัญญา
สัญญาจ้ างบริ หารงาน
คู่สัญญา
บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด กั บ บริ ษัท ห้ องอาหาร ซี.ดี.เอส.
จากั ด
วันที่ทาสัญญา
1 พฤษภาคม 2553
อายุสัญญา
3 ปี และสามารถต่ออายุได้ คราวละ 3 ปี
สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา
บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด เป็ นผู้รับจ้ างบริ หารจัดการ
“ร้ านอาหาร เดอะ เทอเรส” ให้ กับ บริ ษัท ห้ องอาหาร ซี.ดี.เอส. จากั ด จานวน
6 สาขา พร้ อมทั ้งได้ ซื ้อลิขสิทธิ์เครื่ องหมายการค้ า สูตรการผลิต รวมทั ้งการ
บริ หารจัดการภายใต้ แบรนด์ “เดอะ เทอเรส” รวมถึ งสิทธิในการขยายสาขาทั ้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ ้นสุดเมื่อบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา
ธุรกิ จอาหารและเครื่ องดื่ม “โยชิโนยะ”
สัญญา
Franchise Agreement
คู่สัญญา
บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด กั บ Globeat Japan Inc.
วันที่ทาสัญญา
29 ธันวาคม 2552
อายุสัญญา
10 ปี และสามารถต่ออายุได้ ตามที่บริ ษัทตกลงร่ วมกั น
สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา
Globeat Japan Inc. ให้ สิทธิ บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด ใช้
เครื่ องหมายการค้ า รวมถึ งให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคต่างๆ ในการผลิต
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการดาเนินงานและให้ ข่าวสารที่จาเป็ นเพื่อใช้
ในการพัฒนาการดาเนินงาน โดยกาหนดค่าตอบแทนในขั ้นต้ นและเป็ นอัตรา
ร้ อยละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี
ส่วนที่ 3.1 (4) หน้ าที่ 12

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

5.9

5.10

5.11

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ ้นสุดเมื่อบริ ษัทไม่สามารถปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา
ธุรกิ จอาหารและเครื่ องดื่ม “เทนยะ”
สัญญา
Franchise Agreement
คู่สัญญา
บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด กั บ Ten Corporation
วันที่ทาสัญญา
1 พฤษภาคม 2556
อายุสัญญา
10 ปี และสามารถต่ออายุได้ ตามที่บริ ษัทตกลงร่ วมกั น
สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา
Ten Corporation ให้ สิทธิ บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด ใช้
เครื่ องหมายการค้ า รวมถึ งให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคต่างๆ ในการผลิต
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการดาเนินงานและให้ ข่าวสารที่จาเป็ นเพื่อใช้
ในการพัฒนาการดาเนินงาน โดยกาหนดค่ าตอบแทนในขั ้นต้ นและเป็ นอัตรา
ร้ อยละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ ้นสุดเมื่อบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา
ธุรกิ จอาหารและเครื่ องดื่ม “คัตสึยะ”
สัญญา
Katsuya Franchise Agreement
คู่สัญญา
บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากั ด และ
Arcland Service(H.K.) Co.,Ltd.
วันที่ทาสัญญา
1 สิงหาคม 2556
อายุสัญญา
20 ปี และสามารถต่ออายุได้ อีก 20 ปี
สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา
Arcland Service(H.K.) Co.,Ltd. ให้ สิทธิ บริ ษัท เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป
จากั ด ใช้ เครื่ องหมายการค้ า รวมถึ งให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคต่างๆ ใน
การผลิตจาหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการดาเนินงานและให้ ข่าวสารที่
จาเป็ นเพื่อใช้ ในการพัฒนาการดาเนินงาน โดยกาหนดค่าตอบแทนในขั ้นต้ น
และเป็ นอัตราร้ อยละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ ้นสุดเมื่อบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา
ธุรกิ จอาหารและเครื่ องดื่ม “โอโตยะ”
สัญญา
Master Franchise Agreement
คู่สัญญา
บริ ษัท ซีอาร์ จี อินเตอร์ เนชั่นแนล ฟู้ด จากั ด กั บ Ootoya Holdings Co.,
Ltd.
วันที่ทาสัญญา
31 สิงหาคม 2554
อายุสัญญา
10 ปี และสามารถต่ออายุได้ อีก 10 ปี
สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา
Ootoya Holdings Co., Ltd. อนุญาตให้ บริ ษัท ซีอาร์ จี อินเตอร์ เนชั่นแนล
ฟู้ด จากั ด ได้ รับสิทธิในการดาเนินธุรกิ จภายใต้ ทรั พย์สินทางปั ญญา สิทธิ
เครื่ องหมายการค้ า และสิทธิในการให้ ผ้ รู ั บสิทธิต่อ ดาเนินงานร้ านค้ า
ภายในประเทศภายใต้ ชื่อ “OOTOYA” เพื่อเป็ นการตอบแทนสิทธิดังกล่าว
บริ ษัทตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆตามที่ระบุในสัญญาและปฏิบตั ิตาม
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
ส่วนที่ 3.1 (4) หน้ าที่ 13

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

5.12

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา

สัญญาสิ ้นสุดเมื่อบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา

สัญญา
คู่สัญญา
ระยะเวลาสัญญา
อายุสัญญา
การต่ออายุสัญญา
สรุ ปสาระสาคัญของสัญญา

Service Agreement
บริ ษัท ห้ างเซ็นทรั ลดีพาทเมนท์สโตร์ จากั ด
1 มกราคม 2559 ถึ ง 31 ธันวาคม 2559 สาหรั บสัญญาปั จจุบนั
1 ปี
ต่ออายุสัญญาทุก 1 ปี
บริ ษัทได้ รับข้ อมูลทางธุรกิ จและคาแนะนาต่างๆ อันเกี่ ยวกั บการตัดสินใจที่
เป็ นประโยชน์ โดยมีอัตราค่าบริ การตามอัตราที่ระบุในสัญญา
เมื่อมีการทาผิดเงื่อนไขของสัญญา คู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดย
แจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษร

การยกเลิกสัญญา

นโยบายการลงทุน และการบริ หารงานในบริ ษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษัทมีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และกิ จการที่ควบคุมร่ วมกั น (ในราคา
ทุน) สาหรั บธุรกิ จโรงแรมมูลค่ารวม 4,463 ล้ านบาท ธุรกิ จอาหาร มูลค่า 670 ล้ านบาท และลงทุนในกองทุน
อสังหาริ มทรั พย์จานวน 620 ล้ านบาท โดยบริ ษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 41 ของสินทรั พย์รวม ทั ้งนี ้
บริ ษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมที่ประกอบธุรกิ จเกี่ ยวเนื่องกั นกั บบริ ษัทในลักษณะที่บริ ษัทมี
สัดส่วนการถื อหุ้นเพียงพอที่จะเป็ นผู้ร่วมกาหนดนโยบายในบริ ษัทที่จะลงทุนโดยจะส่งกรรมการเข้ าเป็ นตัวแทนใน
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมอย่างน้ อยตามสัดส่วนการถื อหุ้น และคาดว่าในระยะอีก 3 ปี ข้ างหน้ าบริ ษัทมีนโยบายที่จะ
เพิ่มการลงทุนในธุรกิ จโรงแรมมากขึ ้น

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้ าที่ 14

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษัทไม่มีคดีความที่อาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทที่มีจานวนสูง
กว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 3.1 (5) หน้ า ที่ 1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

6.
6.1

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสำคัญอื่น
ข้ อมูลทั่วไป

ชื่อบริ ษัท
ประเภทธุรกิ จ
เลขทะเบียนบริ ษัท
Home Page

บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จากั ด (มหาชน)
ธุรกิ จบริ การ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร อาหาร และเครื่ องดื่ม ฯลฯ
0107536001389 (เดิมเลขที่ บมจ. 212)
http://www.centarahotelsresorts.com

ทุนเรื อนหุ้น ณ 31 มีนาคม 2559
ทุนจดทะเบียน: 1,350,000,000 บาท ประกอบด้ วย หุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว: 1,350,000,000 บาท ประกอบด้ วย หุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
สานักงานใหญ่ โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือเซ็นทารา
สถานที่ตั ้ง
999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
(02) 769-1234
โทรสาร
(02) 769-1235
สานักงาน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรั ลพลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ
สถานที่ตั ้ง
1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
(02) 541-1234
โทรสาร
(02) 541-1087
6.2

บุคคลอ้ ำงอิง

นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากั ด
อาคารตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62
ถนนรั ชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-229-2800

นายทะเบียนหุ้นกู้

หุ้นกู้ ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จากั ด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 2/2553 และ ครั ง้ ที่
3/2553 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากั ด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรั ชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-256-2325
หุ้นกู้ ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จากั ด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2556 และ
ครั ง้ ที่ 1/2557 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2559
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี (ไทย) จากั ด (มหาชน)
ส่วนที่ 3.1 (6) หน้ า ที่ 1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพ 10330
โทร. 02-626-7777
หุ้นกู้ ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จากั ด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2558
ครบกาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2561
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี (ไทย) จากั ด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพ 10330
โทร. 02-626-7777
หุ้นกู้ ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จากั ด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2559 ครบ
กาหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2563
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี (ไทย) จากั ด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพ 10330
โทร. 02-626-7777
ผู้สอบบัญชี

บุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3756
วิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากั ด
195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั ้น 50-51 ถนนสาทรใต้
โทรศัพท์ 02-677-2060

สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็ น
ประจา

ที่ปรึ กษากฎหมาย

ธนาคารกรุ งเทพ จากั ด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรั ก กรุ งเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 1333
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากั ด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรั ชดาภิเษก จตุจักร กรุ งเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-544-1835
ไม่มี

ส่วนที่ 3.1 (6) หน้ า ที่ 2

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

ส่ วนที่ 3.2
การจัดการ และการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น

7.1

หลักทรัพย์ ของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
ทุนจดทะเบียน
: 1,350,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชาระแล้ ว
: 1,350,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2

ผู้ถอื หุ้น
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้ วย

ลาดับ

ชื่อบุคคล / นิติบคุ คล

จานวนหุ้น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริ ษัท เตียง จิราธิวฒ
ั น์ จากัด
67,523,190
THE BANK OF NEW YORK MELLON
49,485,700
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
36,129,511
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
32,133,176
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
31,384,403
นายสุทธิลกั ษณ์ จิราธิวฒ
ั น์
29,368,053
นายปริ ญญ์ จิราธิวฒ
ั น์
29,263,374
นายทศ จิราธิวฒ
ั น์
28,976,874
DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM
22,963,360
นายพิชยั จิราธิวฒ
ั น์
21,596,787
รวม
348,824,428
หมายเหตุ กลุม่ ตระกูลจิราธิวฒ
ั น์ ถือหุ้นในสัดส่วนรวมกันเท่ากับร้ อยละ 64.3
7.3

ร้ อยละของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
5.00
3.67
2.68
2.38
2.32
2.18
2.17
2.15
1.70
1.60
25.85

ภาระคงค้ างจากหลักทรัพย์ อ่ นื

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษัทมียอดคงค้ างหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกาหนดไถ่ถอนรวม 6 ชุด คิดเป็ นมูลค่ารวม
ทังสิ
้ ้น 5,000 ล้ านบาท ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
7.3.1

ครัง้ ที่ 2/2553 ชุดที่ 2 (บริ ษัทต้ องดารงอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนทุน 2:1)
ชื่อย่อ
วงเงิน
นายทะเบียนหุ้นกู้
อายุห้ นุ กู้
วันที่ออกหุ้นกู้

:
:
:
:
:

CENTEL176A
500 ล้ านบาท
บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์
7 ปี
23 มิถนุ ายน 2553

ส่วนที่ 3.2 (7) หน้ าที่ 1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

วันที่ครบกาหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี ้ย

7.3.2

23 มิถนุ ายน 2560
คงที่ 3.85% ต่อปี ถึงวันที่ 23 มิถนุ ายน 2556
หลังจากนัน้ SWAP เป็ น 6MFDR +1.9% ต่อปี

ครัง้ ที่ 3/2553 ชุดที่ 3 (บริ ษัทต้ องดารงอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนทุน 2:1)
ชื่อย่อ
วงเงิน
นายทะเบียนหุ้นกู้
อายุห้ นุ กู้
วันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกาหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี ้ย

7.3.3

:
:

:
:
:
:
:
:
:

CENTEL176B
500 ล้ านบาท
บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์
6 ปี 11 เดือน 24 วัน
5 กรกฎาคม 2553
29 มิถนุ ายน 2560
คงที่ 3.85% ต่อปี ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556
หลังจากนัน้ SWAP เป็ น 6MFDR +1.9% ต่อปี

ครัง้ ที่ 1/2556 (บริ ษัทต้ องดารงอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนทุน 2:1)
ชื่อย่อ
วงเงิน
นายทะเบียนหุ้นกู้
อายุห้ นุ กู้
วันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกาหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี ้ย

:
:
:
:
:
:
:

CENTEL169A
1,000 ล้ านบาท
บมจ. ธนาคาร ยูโอบี
3 ปี
30 กันยายน 2556
30 กันยายน 2559
คงที่ 4.02% ต่อปี

7.3.4 ครัง้ ที่ 1/2557 ชุดที่ 1 (บริ ษัทต้ องดารงอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนทุน 2:1)
ชื่อย่อ
วงเงิน
นายทะเบียนหุ้นกู้
อายุห้ นุ กู้
วันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกาหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี ้ย

:
:
:
:
:
:
:

CENTEL169B
1,500 ล้ านบาท
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
2 ปี
3 กันยายน 2557
3 กันยายน 2559
คงที่ 3.30% ต่อปี

ส่วนที่ 3.2 (7) หน้ าที่ 2

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

7.3.5

ครัง้ ที่ 1/2558 ชุดที่ 1 (บริ ษัทต้ องดารงอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนทุน 2:1)
ชื่อย่อ
วงเงิน
นายทะเบียนหุ้นกู้
อายุห้ นุ กู้
วันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกาหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี ้ย

7.3.6

:
:
:
:
:
:
:

CENTEL18NA
700 ล้ านบาท
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
3 ปี
19 พฤศจิกายน 2558
19 พฤศจิกายน 2561
คงที่ 2.41% ต่อปี

ครัง้ ที่ 1/2559 ชุดที่ 1 (บริ ษัทต้ องดารงอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนทุน 2:1)
ชื่อย่อ
วงเงิน
นายทะเบียนหุ้นกู้
อายุห้ นุ กู้
วันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกาหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี ้ย

:
:
:
:
:
:
:

CENTEL203A
800 ล้ านบาท
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
4 ปี
30 มีนาคม 2559
30 มีนาคม 2561
คงที่ 2.09% ต่อปี

7.4

ภาระคงค้ างจากการออกตั๋วแลกเงิน
ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริ ษัทฯ มีภาระคงค้ างจากการออกตัว๋ แลกเงินของบริษัทฯ คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น
204 ล้ านบาท
7.5

ภาระคงค้ างจากการออกหุ้นกู้ระยะสัน้
ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริ ษัทฯ ไม่มีมีภาระคงค้ างจากการออกหุ้นกู้ระยะสันของบริ
้
ษัทฯ

ส่วนที่ 3.2 (7) หน้ าที่ 3

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

8.

การจัดการ

โครงสร้ างกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการทั ้งหมด 4 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและการกากั บดูแล
8.1 คณะกรรมการบริ ษัท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการทั ้งหมด 11 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ ง
1 นายสุทธิเกี ยรติ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ
2 นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
รองประธานกรรมการ
3 นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4 ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
5 นายวิเชียร เตชะไพบูลย์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
6 นายเกริ ด เคิร์ก สตีป
กรรมการอิสระ
7 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี่ยงและการกากับดูแล
8

นายปริ ญญ์ จิราธิวัฒน์

9 นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์
10 นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
11 นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี่ยงและการกากับดูแล
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี่ยงและการกากับดูแล

กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท คือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวฒ
ั น์ และ นายธีระยุทธ จิราธิวฒ
ั น์ กรรมการสองในหกคนนี ้ลงลายมือชื่อ
ร่ วมกั นและประทับตราสาคัญของบริ ษัทฯ

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้ าที่ 1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

อานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคั บของบริ ษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรั บผิดชอบ
(Accountability) และมีจริ ยธรรม (Ethic) โดยคานึงถึ งประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกั น
2. กาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจาปี ของบริ ษัท โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานด้านต่างๆ
ของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มั่นใจว่าการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และสามารถจัดการอุปสรรค
ปั ญหาที่อาจเกิ ดขึ ้นได้ อย่างทันเวลา
3. พิจารณาอนุมัติรายการที่สาคัญตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฏหมายและข้ อบังคับของ
บริ ษัทกาหนดรวมถึ งพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินมากกว่า 100 ล้ านบาท
4. พิจารณาแต่งตั ้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสมและความจาเป็ น โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่าเสมอ
5. กรรมการที่เป็ นอิสระควรใช้ ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณากาหนดกลยุทธ์ การบริ หารงาน การใช้ ทรั พยากร
การแต่งตั ้งกรรมการและการกาหนดมาตรฐานในการดาเนินธุรกิจ รวมทั ้งพร้ อมที่จะคัดค้ านการกระทาของฝ่ าย
จัดการหรื อกรรมการอื่น ในกรณี ที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
6. จัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุม่ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส เชื่อถื อได้ ทันเวลา
และเท่าเทียมกั น
7. จัดให้ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. จัดให้ มีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบริ หารความ
เสี่ยงที่สาคัญได้
9. จัดให้ มีเลขานุการบริ ษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้ คณะกรรมการและบริ ษัทปฎิบตั ิให้
เป็ นไปตามกฏหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
10. จัดให้ มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน เพื่อเป็ นมาตรฐานแนวทางในการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท
11. จัดให้ มีการดาเนินงานตามหลักการกากั บดูแลกิ จการที่ดี และสนับสนุนให้ มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริ ษัทให้ ได้ รับ
ทราบยึดถื อปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
12. จัดให้ มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่ งใสเกี่ ยวกับการทารายการระหว่างกัน
13. จัดให้ มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรื อมีข้อสงสัย
เกี่ ยวกั บรายการหรื อการกระทา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริ ษัท คณะกรรมการต้ องดาเนินการปรั บปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
14. จัดให้ มีการกาหนดผลการสืบทอดตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท
15. จัดให้ มีการทบทวนและปรั บปรุ งนโยบายและแผนงานที่สาคัญต่างๆ ให้ เป็ นปั จจุบนั และเหมาะสมกั บสภาพธุรกิจ
อย่างสม่าเสมอ
16. จัดให้ มีการทบทวนและแก้ ไขกฏบัตรคณะกรรมการบริ ษัทให้ สอดคล้องกั บภาวการณ์
17. สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี่ยวกั บการดาเนินธุรกิจด้ วยการว่าจ้ างที่ปรึ กษาภายนอกด้ วยค่าใช้ จ่าย
บริ ษัท
18. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดเกี่ ยวกั บกิ จการของบริ ษัทตามที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบหมาย
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8.1 ผู้บริ หาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ผู้บริ หารของบริ ษัทมีจานวน 10 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อผู้บริ หาร
ตาแหน่ ง
1

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2
3

นายคริ ส เบลีย์
นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
รองประธานอาวุโสฝ่ ายการเงินและบริ หารเลขานุการบริ ษทั

4

นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์

รองประธานอาวุโสฝ่ ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์

5

นายเดวิด กู๊ ต

รองประธานฝ่ ายปฏิบตั ิการ

6
7
8
9
10

นางสาวภัทรา จองเจริ ญกุลชัย
นายธีระเกี ยรติ จิราธิวัฒน์
นายโธมัส ธรั สเซล
นายเอเดรี ยน ฮาร์ ดวิก – โจนส์
นายพอล วิลสัน

รองประธานฝ่ ายทรั พยากรบุคคล
รองประธานฝ่ ายจัดซือ้
รองประธาน ฝ่ ายแบรนด์ การตลาด และดิจิตอล
รองประธาน ฝ่ ายออกแบบและเทคนิค
รองประธานฝ่ ายขาย

โครงสร้ างการบริ หารจัดการภายในบริษัท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

ฝ่ ายครวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งและ
กากับดูแลกิจการ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฎิบตั ิการ
รองประธานอาวุโส
ฝ่ ายการเงินและ
บริ หาร เลขานุการ
รองประธาน
ฝ่ ายปฎิบตั ิการ

8.3

รองประธานฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล

รองประธานฝ่ าย
แบรนด์
การตลาดและ
ดิจิตอล

รองประธาน
ฝ่ ายขาย

เลขานุการบริ ษัท

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้ าที่ 3

รองประธานอาวุโส
ฝ่ ายองค์การสัมพันธ์
และภาพลักษณ์
รองประธานฝ่ าย
ออกแบบและ
เทคนิค

รองประธานฝ่ าย
จัดซื ้อ
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คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตั ้งให้ นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตั ้งแต่ มิถุนายน พ.ศ.
2543
8.4
ค่ าตอบแทนกรรมการ และผู้บริ หารบริ ษัท
ก)
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ: ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้ รับจากบริ ษัท ในฐานะกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน สาหรั บกรรมการ 11 คน งวดสิ ้นสุด 3 เดือนแรกปี 2559 ดังนี ้
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คณะกรรมการ
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

บริษทั

การเข้ า ร่ วมประชุม (ครัง้ )
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

ค่ า ตอบแทน

สรรหาและกาหนด

บริหารความเสี่ย ง

(บาท/ปี )

ค่ า ตอบแทน

และกากับดูแล

1

นายสุท ธิเกียรติ จิราธิว ัฒน์

ประธานกรรมการ

1/1

82,500

2

นายสุท ธิชัย จิราธิว ัฒน์

รองประธานกรรมการ

1/1

65,500

3

นายพิสฐิ กุศลาไสยานนท์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการ

1/1

4

5

6
7

ดร.ชาญวิท ย์ สุว รรณะบุณย์

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

นายเกริด เคิร์ก สตีป
นายสุท ธิธรรม จิราธิว ัฒน์

1/1
1/1
1/1
2/2
1/1
1/2
1/1
1/1
1/1

กรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน

1/1

กรรมการบริห ารความเสีย่ งและการกากับดูแล
8

65,500
50,000
20,000
65,500
25,000
40,000
65,500
20,000
20,000
65,500
65,500

2/2

20,000
1/1

1/1

20,000

นายปริญญ์ จิราธิว ัฒน์

กรรมการ

65,500

9
10

นายสุท ธิชาติ จิราธิว ัฒน์
นายสุท ธิศกั ดิ์ จิราธิว ัฒน์

กรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน
กรรมการบริห ารความเสีย่ งและการกากับดูแล
กรรมการ
กรรมการ

1/1
1/1

40,000
20,000
65,500
65,500

11

นายธีระยุท ธ จิราธิว ัฒน์

ประธานเจ้ า หน้ า ที่บริห าร

1/1

42,000

1/1
1/1

กรรมการบริห ารความเสีย่ งและการกากับดูแล

0/1

รวมค่ า ตอบแทนทังสิ
้ น้

989,000
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ค่าตอบแทนผู้บริ หาร: ค่าตอบแทนผู้บริ หาร 10 รายใน 3 เดือนแรกปี 2559 ซึ่งได้ รับเป็ นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ
เป็ นเงินทั ้งสิ ้น 20,780,868 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการบริ หารและผู้บริ หาร 10 ราย แบ่งเป็ นดังนี ้
ค่าตอบแทน (บาท)
3 เดือนแรกปี 2559
19,299,120
768,777
712,971
20,780,868

เงินเดือน
โบนัส
ผลประโยชน์อื่น
รวม

ข) เบี ้ยเลี ้ยงรั บรองพิเศษ
นอกจากค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน บริ ษัทได้ ให้ เบี ้ยเลี ้ยงรั บรองพิเศษในการมาใช้ บริ การที่ห้องอาหารของโรงแรม แก่กรรมการ
บริ ษัทท่านละ 40,000 บาท โดยใน 3 เดือนแรกปี 2559 ค่าเบี ้ยเลี ้ยงรั บรองที่กรรมการทุกท่านใช้ ไปจริ งมีจานวน 113,479 บาท
ค) เงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
บริ ษัทมีโครงการกองทุนสารองเลี ้ยงชีพให้ กับพนักงานคนไทยทุกคนที่ทางานครบ 6 เดือนมีสิทธิได้ เข้าเป็ นสมาชิกกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพโดยอัตโนมัติ โดยบริ ษัทจะหักเงินดังกล่าวจากบัญชีเงิน เดือนของพนักงานและบริ ษัทจะจ่ายสมทบเข้ ากองทุน
เท่ากั บส่วนเงินสะสมของพนักงานที่ถูกหัก
อายุงาน
6 เดือน ถึ ง 5 ปี
เกิ นกว่า 5 ปี

% เงินเดือนที่สมาชิกจ่ายสมทบ
5%
10 %

ส่วนสมทบของบริ ษัท
5%
10 %

และในกรณี ที่พนักงานสิ ้นสุดสมาชิกภาพของกองทุน พนักงานจะได้ รับส่วนสมทบ ดังนี ้
อายุงาน
ส่วนสมทบของพนักงาน
เกิ นกว่า 1 ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี
100 % + ดอกเบี ้ย
เกิ นกว่า 2 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี
100 % + ดอกเบี ้ย
เกิ นกว่า 3 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี
100 % + ดอกเบี ้ย
เกิ น 4 ปี
100 % + ดอกเบี ้ย

ส่วนสมทบของบริ ษัท
25 % + ดอกเบี ้ย
50 % + ดอกเบี ้ย
75 % + ดอกเบี ้ย
100 % + ดอกเบี ้ย
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8.5
บุคลากร
ค่ าตอบแทนและจานวนพนักงาน
(1)
จานวนพนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี ้
จานวนพนักงาน (คน)
บริ ษัท
ณ 31 ธ.ค. 57
ณ 31 ธ.ค. 58
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จากั ด (มหาชน)
ฝ่ ายการเงินและบริ หาร
150
168
ฝ่ ายขายและการตลาด
139
134
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิ จ
6
6
ฝ่ ายงานโครงการ
11
15
ฝ่ ายจัดซื ้อ
14
13
ฝ่ ายทรั พยากรบุคคล
32
34
ฝ่ ายตรวจสอบ
14
12
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
25
26
ฝ่ ายอาหารและเครื่ องดื่ม
362
386
ฝ่ ายต้ อนรั บส่วนหน้ า
221
228
ฝ่ ายช่าง
36
37
รวม
1,010
1,059
จานวนพนักงานบริ ษัทย่อย
15,118
14,978
รวม
16,128
16,037
หมายเหตุ:จานวนพนักงานของบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งคือ บจ. เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป ใช้ จานวน
พนักงานประจาและพนักงานชั่วคราวเฉลีย่ (Full-time Equivalent) รวมกั น
(2)
ค่าตอบแทนของพนักงาน
ในปี 2558 ผลตอบแทนของพนักงานบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และ
อื่นๆ เป็ นจานวนเงินรวม 4,437 ล้ านบาท

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้ าที่ 7

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่ างมีนัยสาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
ในช่วงปี 2557 – 2558 บริ ษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งคือ บจ.
เซ็นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป มีจานวนพนักงานเพิ่มขึ ้นทุกปี ตามจานวนสาขาที่เปิ ดใหม่ ดังนี ้

จานวนสาขา
จานวนพนักงาน*

ปี 2557
781
9,303

ปี 2558
792
9,343

หมายเหตุ: จานวนพนักงานประจาและพนักงานชั่วคราวเฉลี่ย (Full-time Equivalent) รวมกั น
ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
ในช่วงปี 2556 – 2558 บริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางด้ านแรงงานที่มสี ัดส่วนเป็ นนัยสาคัญคือเกิ นกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทมีนโยบายด้ านการพัฒนาบุคลากรของบริ ษัท โดยมีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลกรอย่างต่อเนื่องในระยะสั ้นและ
ระยะยาว โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรี ยนรู้ ในทุกระดับของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พิจารณา
เลื่อนตาแหน่งงานจากภายในบริ ษัท และให้ มีการโอนย้ายงานระหว่างบริ ษัทในเครื อตามความสามารถของแต่ละคน

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้ าที่ 8

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

9.

การกากับดูแลกิจการ

9.1
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จากั ด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะบริ หารองค์กร โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ ดี
และตระหนักถึ งความสาคัญของการกากั บดูแลกิ จการที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มให้ องค์กรมีศักยภาพในการแข่ง ขันทั ้งในระยะสั ้น
และระยะยาว นอกจากนี ้การกากั บดูแลกิ จการที่ดียังช่วยสร้ างความเชื่อมั่นให้ แก่ นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิ จ
และผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
ในการดาเนินธุรกิ จอันจะนาไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นและประโยชน์ที่สมดุ ล ร่ วมกั นของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้ องกั บบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ ษัท จึงได้ กาหนดนโยบายกลไกการบริ หาร การดาเนินงาน และระบบการกากั บดูแลบนหลักการกากั บดูแล
กิ จการที่ดี ซึ่งยึดมั่นในความโปร่ งใส รั บผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย รวมทั ้งยึดมั่นในความรั บผิดชอบต่อสังคม เพื่ อเป็ น
แนวทางในการดาเนินธุร กิ จสาหรั บกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ทั ้งนี ้ คณะกรรมการได้ มี ก ารทบทวนและ
ปรั บปรุ งหลักการกากั บดูแลกิ จการให้ เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบจรรยาบรรณและนโยบายการกากั บดูแลกิ จการและถื อปฏิบตั ิเป็ นส่วนหนึ่ง
ของวินัย นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีการเผยแพร่และสือ่ สารให้ ทุกคนในองค์กรตระหนักในเรื่ องจรรยาบรรณและแนวปฏิบตั ิที่ดี โดย
ได้ เผยแพร่ นโยบายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท (http://www.centarahotelsresorts.com) การปฐมนิ เ ทศพนั ก งานใหม่
และป้ายประชาสัมพันธ์ โดยนโยบายการกากั บดูแลกิ จการที่ดี ประกอบด้ วย 5 หมวด มีรายละเอี ย ดส าคั ญ ปรากฎอย่ ใ น
รายงานประจาปี 2558
9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการทั ้งหมด 4 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและกา รกากั บดูแล
9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อและตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.
ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์
กรรมการตรวจสอบ
3.
นายวิเชียร เตชะไพบูลย์*
กรรมการตรวจสอบ
*เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และความเชี่ ยวชาญด้ านบัญชี และมีประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิน
หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่และความรั บผิดชอบในภารกิ จตามที่ได้ รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ
บริ ษัท โดยปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ ขอบเขตของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่ วมกั บผู้ สอบบัญ ชี แ ละผู้ ตรวจสอบ
ภายใน สอบทานหลักฐานการไต่สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยหรื อสันนิษฐานว่ า อาจมี ก ารทุ จ ริ ตหรื อมี สิ่ ง
ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องสาคัญในระบบการควบคุมภายใน และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาต่อไป และคณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้ าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั ้งบุคคลซึ่งมีความเป็ น
ส่วนที่ 3.2 (9) หน้ าที่ 1
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อิสระ เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั ้งเข้ าประชุม
กั บผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 3 คน หรื อตามจ านวนที่ ก าหนดโดย
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้ วยประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดย
ทั ้งหมดต้ องมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระ สามารถใช้ ดุลยพินิจ ในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ต ามที่ ได้ รั บ
มอบหมายด้ วยความเป็ นอิสระ เที่ยงธรรม และมีคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กรรมการตรวจสอบต้ องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั ้งนี ้
ต้ องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ที่มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่สามารถทาหน้ าที่ ส อบ
ทานความน่าเชื่อถื อของงบการเงินได้
ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ง จึ ง จะครบองค์
ประชุม
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละไม่เกิ น 3 ปี หรื อมีวาระเท่ากั บจานวนที่ยังคงมีอยู่ใน
คณะกรรมการบริ ษัท กรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระมีสิทธิได้ รับเลื อกกลั บเข้ ามาใหม่ ไ ด้ ในกรณี ที่
ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตั ้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่กาหนด
โดยบุคคลที่รับตาแหน่งแทนนั ้นจะดารงตาแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนมาที่รับตาแหน่งแทน
ให้ ผ้ อู านวยการสานักงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มี ห น้ าที่
เตรี ยมและจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานให้ มีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่
เข้ าร่ วมประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในคณะกรรมการตรวจสอบ และชอบที่จะเสนอผู้ช่วยได้
คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครั ง้ เพื่อพิจารณางบการเงิ น การควบคุม
ภายใน การบริ หารความเสี่ยง การปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์และกฎหมายบริ ษัทมหาชน
การเรี ยกประชุมให้ ทาเป็ นหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่ อนวั น ประชุ ม
โดยกาหนดวันประชุม ไว้ ล่ ว งหน้ าตลอดทั ง้ ปี กรรมการตรวจสอบทุ ก ท่ า นจะต้ องเข้ าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนครั ง้ ที่มีการประชุมในปี นั ้นๆ

2.

3.
4.

5.

6.
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คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้ มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้ วย กรรมการอิสระ
หรื อกรรมการภายนอกไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของกรรมการ และในการประชุมแต่ละครั ง้ ต้ องมี ก รรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของจานวนกรรมการทั ้งหมด และต้ องมีกรรมการอิสระหรื อกรรมการภายนอกร่วม
ประชุมอย่างน้ อย 1 คน จึงจะถื อว่าเป็ นองค์ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี แต่วาระการด ารง
ตาแหน่งของกรรมการแต่ละคนนั ้นจะอยู่ในตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของการดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษัท โดยจะต้ องได้ รับการคัดเลือกและแต่งตั ้งจากคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการที่ พ้ นจาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตั ้งใหม่ได้
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คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้ องจั ดให้ มีการประชุมตามความจาเป็ นและสมควรแก่หน้ าที่
รั บผิดชอบตามข้ อบังคับเกี่ ยวกั บคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ โดย
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะต้ องแจ้ งกาหนดการประชุมไว้ ล่วงหน้ า รวมถึ ง
จัดส่งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้ ล่วงหน้ าในเวลาอันสมควร เพื่อให้ กรรมการได้
พิจารณาเอกสารก่ อนถึ งวันประชุมพร้ อมทั ้งเสนอและรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษั ท
เพื่อทราบภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนในแต่ละครั ง้

รายชื่อและตาแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน
1.
ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2.
นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3.
นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4.
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
5.
นายปริ ญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1.
เสนอนโยบายการคัดเลือกและสรรหากรรมการ โดยต้ องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็ น ธรรมและ
สมเหตุสมผล เพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา แล้ วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้ นเพื่ อพิ จ ารณา
อนุมัติ
2.
เสนอนโยบายการคัดเลือกและสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยต้ องมีวิธีการหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็ น
ธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมัติ
3.
ทบทวนและนาเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริ ษัทในเรื่ องเกี่ ยวกั บนโยบายและกลยุทธ์ด้ านทรั พยากร
บุคคลซึ่งควรสอดคล้ องกั บกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัท
4.
สรรหาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและคุณสมบัติเหมาะสมที่ ส มควร
ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นกรรมการและหรื อกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้ วแต่กรณี
5.
ทบทวนสัดส่วน จานวน และประสบการณ์ ของกรรมการบริ ษั ท รวมถึ งให้ ข้ อเสนอแนะในการสรรหา
กรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างลง
6.
ดูแลให้ มีแผนสืบแทนตาแหน่งที่เฉพาะเจาะจงของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
7.
วางข้ อกาหนดต่างๆในสัญญาจ้ างกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั ้งประเมินผลงานและเสนอแนะผู้ สื บแทน
ตาแหน่ง
หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
1.
กาหนดนโยบายและรู ปแบบการให้ ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ให้ สอดคล้ องกั บกลยุทธ์ในการดาเนิน
ธุรกิ จของบริ ษัท โดยต้ องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ ที่ ชั ด เจน เป็ นธรรมและสมเหตุ ผ ล เพื่ อน าเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณา แล้ วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.
กาหนดนโยบายและรู ปแบบการให้ ผลประโยชน์ตอบแทนประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารให้ สอดคล้ องกั บกลยุทธ์
ในการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัท โดยต้ องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็ นธรรมและสมเหตุ ส มผลเพื่ อ
นาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมัติ
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3.

เสนอแนะแนวทางและวิ ธี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนทั ง้ ที่ เ ป็ นตั ว เงิ น หรื อค่ า ตอบแทนรู ปแบบอื่ น ให้ แก่
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดอื่นที่คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตั ้ง รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ
บริ ษัท
พิจารณาและทบทวนโครงสร้ างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัต ราค่ า ตอบแทนให้ สอดคล้ องกั บ
สภาวะตลาด ณ ปั จจุบนั และเหมาะสมกั บผลการดาเนินงานของบริ ษัทและผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร แล้ วแต่กรณี
ดูแลปรั บปรุ งให้ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกั บหน้ าที่ แ ละความ
รั บผิดชอบที่มีต่อบริ ษัท
กาหนดวิธีการประเมินผลงานของกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพื่อพิจารณาปรั บค่าตอบแทน
ประจาปี โดยคานึงถึ งหน้ าที่ ความรั บผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้ องรวมถึ งการให้ ความสาคัญกั บการ
เพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี แก่กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.

5.
6.

7.

9.2.3


คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและการกากับดูแล
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและกากั บดูแลระดับองค์กรซึ่งผ่านการแต่งตั ้งจากคณะกรรมการบริ ษัท
โดยประกอบด้ วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็ นตัวแทนจากฝ่ ายบริ หาร โดยมีประธานกรรมการเป็ น
กรรมการอิสระ

รายชื่อและตาแหน่งของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและการกากั บดูแล
1.
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ รั กษาการประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงและ
การกากั บดูแล 2. นายปริ ญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริ หา ร
ความเสี่ยงและการกากั บดูแล
3.
นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริ หารความเสี่ยงและการกากั บดูแล
4.
นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กรรมการบริ หารความเสี่ยงและการกากั บดูแล
หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
1.
มีหน้ าที่พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้ างการบริ หารความเสี่ยงและดาเนินการเพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าแผน
กลยุทธ์ที่นาเสนอมีความสอดคล้ องกั บระดับความเสี่ยงที่บริ ษัทยอมรั บได้ และเป็ นไปตามความต้ องการ
ของผู้มีส่วนได้ เสีย
2.
ให้ การสนับสนุนการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงระดับปฏิบตั ิการ
3.
มีการติดตามและประเมินผลถึ งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริ หารจัดการความเสี่ยงโดยรวม
4.
เข้ าใจและสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุ วั ต ถุ ประสงค์ ต่ อองค์ ก รและ
สามารถทาให้ มั่นใจได้ ว่าความเสี่ยงเหล่านั ้นได้ รับการจัดการกั บความเสี่ย งนั น้ ๆ จนถึ งระดั บที่ บริ ษั ท
ยอมรั บได้
5.
ให้ คาแนะนาและให้ ความเห็นชอบในการบริ หารความเสี่ยงขององค์กร
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หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการการกากั บดูแล กาหนดและทบทวนนโยบาย ข้ อกาหนด และวิ ธี ก าร
ปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามหลักการกากั บดูแลกิ จการที่ดี
1.
กาหนดนโยบายและวางแผนเกี่ ยวกั บกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้ องกั บความรั บผิดชอบต่อสังคม
2.
ประชุมติดตามความคืบหน้ าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรั บผิดชอบต่อสังคม รวมทั ้ง
3.
ให้ ข้อแนะนาและการสนับสนุนที่จาเป็ นแก่ คณะทางานบรรษัทภิบาล ตรวจประเมิ น ภายในด้ วยเกณฑ์
บรรษัทภิบาล เพื่อกาหนดประเด็นที่ควรปรั บปรุ ง
4.
เป็ นตัวแทนบริ ษัทในการสื่อสารและการดาเนินกิ จกรรมด้ านบรรษัทภิบาลทั ้งกั บผู้บริ ห าร พนั ก งานและ
หน่วยงานภายนอก
9.3
การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการ
9.3.1 กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึ ง กรรมการที่มีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผู้บริ หาร ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ และ
ต้ องไม่มีส่วนเกี่ ยวข้ องหรื อมีส่วนได้ ส่วนเสียกั บการตัดสินใจของผู้บริ หาร ทั ้งนี ้ คุณสมบัติความเป็ นอิ ส ระ
ของกรรมการมีดังนี ้
1.
ถื อหุ้นไม่เกิ นร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษั ท
ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทั ้งนี ้ให้ นับรวมการถื อหุ้นของผู้ที่เกี่ ยวข้ องของกรรมการอิสระราย
นั ้นๆ ด้ วย
2.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษั ทย่อยลาดับเดียวกั น หรื อนิติบุค คลที่
อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่ อนได้ รับการแต่งตั ้ง
3.
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิด า
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุ ม
หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4.
ไม่มีหรื อเคยมีสัมพันธ์ทางธุรกิจกั บบริ ษัทและบริ ษัทย่อย บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง ในลักษณะ ที่อาจขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั ้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุ ร กิ จกั บบริ ษั ท และ
บริ ษัทย่อย บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง เ ว้ นแต่ จ ะพ้ นจากการมี ลั ก ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตั ้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จตามวรรคแรก รวมถึ งการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ น ปกติ เ พื่ อประกอบ
กิ จการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรั พย์ รายการเกี่ ยวกั บสินทรั พย์ ห รื อบริ การ การให้ หรื อรั บความ
ช่วยเหลือทางการเงินด้ วยการรั บหรื อให้ กยืู้ ม ค ้าประกั น การให้ สินทรั พย์เป็ นหลั ก ประกั นหนี ส้ ิ น รวมถึ ง
พฤติการณ์ อื่นทานองเดียวกั น ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สัญญามีภาระหนี ้สินที่ต้องชาระต่ ออี ก ฝ่ ายหนึ่ ง
ตั ้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรั พย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตั ้งแต่ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า ทั ้งนี ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ ยวโยงกั นตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกั นโดยอนุโลม แต่ใน
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5.

6.

7.
8.

9.

9.3.2
1.
2.

3.
4.

การพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าวให้ นับรวมภาระหนี ้ที่เกิ ดขึ ้นระหว่าง 1 ปี ก่ อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิ จ
กั บบุคคลเดียวกั น
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิ ติ บุค คลที่ อาจมี ค วาม
ขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้ นส่วนผู้ จั ด การของ
สานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิ ติ บุค คลที่ อาจมี
ความขัดแย้ งสังกั ดอยู่ เว้ นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตั ้ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึ งการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทั ้งนี ้ในกรณี ที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคลให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนั ้นด้ วย
เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่ อนได้ รับการแต่งตั ้ง
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตั ้งขึ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้เกี่ ยวข้ องกั บผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท
ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกั นและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกั บกิ จการของบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อ เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน
ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถื อหุ้นเกิ นร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษั ท
อื่น ซึ่งประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกั นและเป็ นการแข่งขันที่มีกับกิ จการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิ ส ระเกี่ ยวกั บการด าเนิ น งานของบริ ษั ท
กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตัดสินใจในการดาเนินกิ จการของบริ ษัท บริ ษั ท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจ
ในรู ปแบบขององค์คณะได้
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการ
คณะกรรมการต้ องมีประสบการณ์ ในธุรกิ จหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัทดาเนินกิจการอยู่และจะต้ องมีการ
เปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการกาหนดโครงสร้ างของคณะกรรมการให้ ประกอบด้ วยกรรมการที่มี คุณสมบัติหลากหลาย ทั ้ง
ในด้ านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กับบริ ษัท ควรประกอบด้ วยกรรมการ
จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั ้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั ้งหมด ต้ องมีถิ่นที่
อยู่ในราชอาณาจักร
ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่ผ้ บู ริ หารไม่เป็ นบุคคลเดียวกั น เพื่อให้ มีการแบ่งแยกบทบาทอย่าง
ชัดเจนและมีการถ่ วงดุลอานาจในการดาเนินงาน
การแต่งตั ้งกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายข้ อบังคับและระเบียบที่เกี่ ยวข้ อง โดยจะต้ องดาเนินการ
ด้ วยความโปร่ งใสและชัดเจน
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5.

6.

9.3.3
1.

2.
3.

4.

กรณี ที่มีกรรมการครบวาระออกจากตาแหน่งกรรมการ ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั ้งกรรมการโดยมติ
การแต่งตั ้งกรรมการ ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากั น ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่ ง กรรมการให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลัก ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งจะเหลือ
น้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้ เพี ย งเท่ า วาระที่ ยั ง
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั ้งนี ้มติการแต่งตั ้งบุคคลเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว ต้ องได้ รับคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
คุณสมบัติของกรรมการ
กรรมการต้ องเป็ นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคน
เสมือนไร้ ความสามารถ ไม่เคยรั บโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึ งที่สุดให้ จาคุกในความผิดเกี่ ยวกั บทรั พ ย์ได้
กระทาโดยทุจริ ต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การ หรื อหน่ ว ยงานของรั ฐ
ฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่
กรรมการต้ องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิ จ มีคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย์ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้ กับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการอย่างเต็มที่
กรรมการสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในกิ จการอื่นได้ แต่ต้องไม่ เ ป็ นอุ ปสรรคต่ อการปฏิ บัติ ห น้ าที่
กรรมการของบริ ษัท โดยกาหนดให้ กรรมการควรดารงตาแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรั พย์แห่งประเทศไทยได้ ไม่เกิ น 5 บริ ษัท
กรรมการต้ องไม่กระทาการใดๆ ที่มีลักษณะเข้ าไปบริ หารหรื อจัดการในกิ จการอื่น อันจะก่ อให้ เกิ ดการบัน่
ทอนผลประโยชน์ของบริ ษัท หรื อเอื ้อประโยชน์ให้ บุคคลหรื อนิติบุคคลใด ไม่ ว่ า จะท าเพื่ อประโยชน์ ข อง
ตนเองหรื อผู้อื่น

9.4

การกากับดูแลงานของบริ ษัทย่ อยละบริ ษัทร่ วม
ในการกากั บดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม บริ ษัทจะส่งกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทไปเป็ น
ตัวแทนของบริ ษัทในการกาหนดนโยบายและดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทหลัก และเพือ่ ประโยชน์สูงสุดของ
บริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมนั ้นๆ การส่งตัวแทนไปบริ หารเป็ นขอบเขตอานาจของฝ่ ายบริ หาร เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิตามขอบเขต
อานาจหน้ าที่ เพื่อรั กษาประโยชน์สูงสุดของบริ ษัท และรายงานตรงต่อฝ่ ายบริ หาร หากเป็ นธุรกรรมในเรื่ องสาคัญต้ องรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขอการอนุมัติ
บริ ษัทมีนโยบายเรื่ องการเปิ ดเผยรายการได้ มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ การทารายการเกี่ ยวโยงกั นระหว่างบริ ษัท
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม ครอบคลุมทุกๆบริ ษัทในกลุ่ม ตามประกาศของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย รวมถึ งการกากั บ
ดูแลการบันทึกบัญชีของบริ ษัทย่อย ให้ บริ ษัทสามารถรวบรวมจัดทางบการเงินรวมได้ ทันตามกาหนดเวลา
9.5

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริ หารในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้
เป็ นตามหลักการกากั บดูแลกิ จการที่ดี ดังนี ้
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1.

2.

3.

บริ ษัทได้ ให้ ความรู้ และความเข้ าใจแก่ ผ้ บู ริ หารในระดับต่างๆ เกี่ ยวกั บภาระหน้ าที่ ข องผู้ บริ หารในการ
รายงานการถื อหลักทรั พย์ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ ยั ง ไม่ บรรลุ นิ ติ ภ าวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถื อหลักทรั พย์ของบริ ษัท ต่อส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บหลั ก ทรั พย์ แ ละตลาด
หลักทรั พย์ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญั ติหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 และตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย รวมทั ้งกาหนดให้ ผ้ บู ริ หาร
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรั พย์ ต่อสานักงานกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ภายใน
3 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรั พย์
บริ ษัทได้ กาหนดในข้ อบังคับเกี่ ยวกั บการทางานของพนักงานสาหรั บการไม่เปิ ดเผยหรื อใช้ ประโยชน์ จ าก
ข่าวสารใด ๆ ที่เป็ นความลับของบริ ษัท การระมัดระวังรั กษาข้ อมูลให้ เป็ นความลับ และการไม่ใช้ ตาแหน่ ง
หน้ าที่ในบริ ษัทหรื อข้ อมูลที่ได้ รับระหว่างการปฏิบตั ิงานในบริ ษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดย
บริ ษัทจะใช้ บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริ หารได้ ใช้ ข้อมูลภายในไปในทางที่จะท าให้ บริ ษั ท ได้ รั บความ
เสื่อมเสียหรื อเสียหาย
บริ ษัทมีนโยบายห้ ามกรรมการและผู้บริ หารใช้ ข้อมูลภายในที่มีสาระสาคัญของบริ ษัท ซึ่งยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น ซึ่งรวมถึ งการซื ้อขายหลักทรั พย์ของบริ ษั ท โดยกรรมการ
ผู้บริ หารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้ อมูลภายใน ห้ ามทาการซื ้อขาย หรื อรั บโอนหลักทรั พย์ของ
บริ ษัทในช่วง 1 เดือนก่ อนและหลังวันที่ในงบการเงินเผยแพร่ สาธารณชน

9.6 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1.
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ในปี 2558 บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จากั ด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญ ชี
ให้ แก่ สานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสังกั ด บุคคลหรื อกิ จการที่ เ กี่ ยวข้ องกั บผู้ สอบบัญ ชี แ ละส านั ก
งานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสังกั ด ในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมาเป็ นจานวนเงินรวม 6,664,000 บาท
2.
ค่าบริ การอื่น
-ไม่มี –
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่นๆ
-ไม่มี –
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ส่ วนที่ 3.3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
10.ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
10.1 สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
(ก) ผู้สอบบัญชีที่ทาการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 และ งวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 สรุปได้ ดงั นี ้

งวดบัญชีสนิ ้ สุด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียน
เลขที่

บริษัท

31 ธันวาคม 2556

ณฐพร พันธุ์อดุ ม

3430

บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

31 ธันวาคม 2557

ณฐพร พันธุ์อดุ ม

3430

บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

31 ธันวาคม 2558

บุญศรี โชติไพบูลย์พนั ธุ์

3756

บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

31 มีนาคม 2559

วิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก

4795

บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

(ข) สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงิน
สาหรับปี 2556

ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ให้ ความเห็นไว้ ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มเี งื่อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

สาหรับปี 2557

ให้ ความเห็นไว้ ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มเี งื่อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

สาหรับปี 2558

ให้ ความเห็นไว้ ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มเี งื่อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

งวด 3 เดื อ น สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ข้ าพเจ้ าไม่พบสิง่ ทีเ่ ป็ นเหตุให้ เชื่อว่าข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้ จดั ทาขึ ้น
มีนาคม 2559
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบ
ทานของข้ าพเจ้ า

ส่วนที่ 3.3 (10) หน้ าที่ 1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

10.2 ตารางสรุ ปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
(ปรับปรุ งใหม่ )

2556
(ปรับปรุ งใหม่ )
รายการ

พันบาท

%

พันบาท

%

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559

2558
พันบาท

%

พันบาท

%

สินทรัพย์

0.1
2.8
0.7

856,015
1,188,936
19,464
647,816
173,842

3.5
4.8
0.1
2.6
0.7

2,335,403

9.5

2,886,073

11.7

2.9
1.8
76.8
1.3
3.0

626,109
1,030
441,014
18,915,481
314,602
785,938

2.5
1.8
77.4
1.3
3.2

633,959
1,039
437,042
18,714,013
314,602
659,899

2.6
1.8
75.7
1.3
2.6

419,813
245,787
530,995

1.7
1.0
2.1

384,909
166,569
528,244

1.6
0.7
2.2

374,683
149,261
542,743

1.5
0.6
2.2

90.3

22,457,126

90.6

22,163,896

90.5

21,827,241

88.3

100.0

24,769,866

100.0

24,499,299

100.0

24,713,314

100.0

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น – สุทธิ

741,518
936,364

2.9
3.7

645,650
870,849

2.6
3.5

448,314
1,013,333

1.8
4.1

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลหรือกิจการอื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

41,492
614,957
129,124

0.2
2.4
0.5

24,464
634,967
136,810

0.1
2.6
0.6

19,464
675,074
179,218

2,463,455

9.7

2,312,740

9.4

898,280
590
41,000
473,164
19,008,494
314,602
717,707

3.6
0.2
1.9
75.2
1.2
2.8

724,812
844
457,678
19,010,339
314,602
752,256

459,078
368,154
520,319

1.8
1.5
2.1

22,801,388
25,264,843

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ส่วนที่ 3.3 (10) หน้ าที่ 2

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้
งบการเงินรวม
2556
(ปรับปรุ งใหม่ )
รายการ
หนีส้ ิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุ้นกู้ที่ถึงกาหนดเรียกคืนภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลหรือกิจการอื่น
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
หนี ้สินสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รายได้ รับล่วงหน้ ารอตัดบัญชีที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
(ปรับปรุ งใหม่ )

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559

2558

พันบาท

%

พันบาท

%

พันบาท

2,168,832

8.6

1,312,784

5.3

2,304,948

9.1

2,485,282 10.0

1,250,505
-

5.0
-

935,519
-

3.8
-

32,814
60,261
26,881

0.1
0.2
0.1

32,963
61,069
20,165

0.1
0.2
0.1

1,804
66,860
5,861

0.3
-

65,286
1,959

0.3
-

182,357
68,762
322,942

0.7
0.3
1.3

183,493
77,377

0.7
0.3

177,183
159,103

0.7
0.6

235,846

1.0

207,973

0.9

175,938
298,200
215,627

0.7
1.2
0.9

465,543

%

พันบาท

%

1.9

331,207

1.4

2,524,830 10.3

2,204,867

8.9

756,786 3.1
3,300,000 13.5

745,146 3.0
2,500,000 10.1

รวมหนี ้สินหมุนเวียน

6,418,302 25.4

5,344,498 21.5

7,665,943 31.3

6,538,230 26.5

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
หนี ้สินสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ รับล่วงหน้ ารอตัดบัญชี

5,144,487 20.4
2,798,111 11.1
25,935 0.1
2,532,521 10.0

3,588,613 14.5
4,297,317 17.3
7,762
2,444,863 9.9

2,402,707
1,698,670
318
2,328,176

9.8
6.9
9.5

2,168,336 8.8
2,498,995 10.1
2,300,737 9.3

131,742
199,539
91,354
26,587

0.5
0.8
0.4
0.1

หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี ้สินสาหรับค่ารือ้ ถอน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

56,108
129,754
80,724
16,566

0.2
0.5
0.3
0.1

112,742
136,790
87,290
18,509

0.5
0.6
0.3
0.1

133,322
203,847
93,268
28,071

0.5
0.8
0.4
0.1

รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน

10,784,206 42.7

10,693,886 43.2

6,879,093 28.0

7,426,576 30.0

รวมหนีส้ ิน

17,202,508 68.1

16,038,384 64.7

14,545,036 59.3

13,964,806 56.5

ส่วนที่ 3.3 (10) หน้ าที่ 3

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
(ปรับปรุ งใหม่ )

2556
(ปรับปรุ งใหม่ )
รายการ

พันบาท

%

พันบาท

%

ณ วันที่ 31 มีนาคม
2559

2558
พันบาท

%

พันบาท

%

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

1,350,000

5.3

1,350,000

5.5

1,350,000

5.5

1,350,000

5.5

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว

1,350,000

5.3

1,350,000

5.5

1,350,000

5.5

1,350,000

5.5

970,000

3.9

970,000

3.9

970,000

4.0

970,000

3.9

158,080

0.6

158,080

0.6

158,080

0.7

158,080

0.6

4,819,430

19.1

5,467,921

22.1

6,552,984

26.8

7,310,643

29.6

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

151,334
7,448,844
613,491

0.6
29.5
2.4

147,638
8,093,639
637,843

0.6
32.7
2.6

226,741
9,257,805
696,458

0.9
37.9
2.8

206,454
9,995,177
753,331

0.8
40.4
3.1

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

8,062,335

31.9

8,731,482

35.3

9,954,263

41.7

10,748,508

43.5

25,264,842

100.0

24,769,866

100.0

24,499,299

100.0

24,713,314

100.0

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว-สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)
จานวนหุ้นสามัญปลายงวด (พันหุ้น)

1

1

1

1

1,350,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

ส่วนที่ 3.3 (10) หน้ าที่ 4

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รายการ
รายได้
รายได้ จากกิจการโรงแรมและบริการทีเ่ กี่ยวข้ อง
รายได้ จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม

2556
(ปรับปรุ งใหม่ )
พันบาท
%

งบการเงินรวม
2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
พันบาท
%

2558
พันบาท

%

7,922,769
9,058,588

45.1
51.6

7,949,836
9,900,800

43.1
53.6

8,728,226
10,094,517

45.3
52.3

114,613
461,381
17,557,351

0.6
2.7
100.0

114,613
494,002
18,459,251

0.6
2.7
100.0

114,613
354,023
19,291,379

0.6
1.8
100.0

ต้ นทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้ อง

5,243,275

29.9

5,208,025

28.2

5,607,417

29.1

ต้ นทุนขาย – อาหารและเครื่องดื่ม

4,978,262

28.4

5,537,014

30.0

5,459,096

28.3

734,204

4.2

839,609

4.5

840,705

4.4

4,290,284

24.4

4,712,388

25.5

4,736,306

24.6

506,576
15,752,601

2.9
89.8

455,314
16,752,350

2.5
90.7

379,549
17,023,073

2.0
88.4

6,761
14,772

0.1

(43,280)
119

(0.2)
-

(73,645)
-

(0.4)
-

21,533
1,826,283
(425,951)
1,400,332

0.1
10.3
(2.4)
7.9

(43,161)
1,663,740
(366,366)
1,297,374

(0.2)
9.1
(2.0)
7.1

(73,645)
2,194,661
(430,959)
1,763,702

(0.4)
11.2
(2.2)
9.0

รายได้ คา่ เช่า
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
บริษัทร่วม
การร่วมค้ า
รวม
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

ส่วนที่ 3.3 (10) หน้ าที่ 5

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

รายการ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินรวม
2557
(ปรับปรุ งใหม่ )
พันบาท
%

2556
(ปรับปรุ งใหม่ )
พันบาท
%

2558
พันบาท

%

รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ า
ไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุน
กาไรจากการตีมลู ค่าสินทรัพย์ใหม่
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

393,904

2.2

-

-

-

-

-

-

-

-

(52,912)

(0.3)

393,904

2.2

-

-

(52,912)

(0.3)

38,970

0.2

(38,118)

(0.2)

105,876

0.5

30
39,000

0.2

202
(37,916)

(0.2)

150
106,026

0.5

432,904
1,833,236

2.4
10.4

(37,916)
1,259,458

(0.2)
6.8

53,114
1,816,816

0.2
9.4

1,346,420
53,912
1,400,332

7.7
0.2
7.9

1,188,492
108,882
1,297,374

6.4
0.7
7.1

1,675,676
88,026
1,763,702

8.7
0.3
9.0

1,184,796
74,662
1,259,458
0.88
1,350,000

6.4
0.4
6.8

1,704,166
112,650
1,816,816
1.24
1,350,000

8.8
0.6
9.4

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ า
ไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุน
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี -สุทธิจากภาษีเงิน
ได้
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับปี
การแบ่ งปั นกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาท/หุ้น)
จานวนหุ้นสามัญเทียบเท่ า (พันหุ้น)

1,768,112
10.1
65,124
0.3
1,833,236
10.4
1.00
1,350,000

ส่วนที่ 3.3 (10) หน้ าที่ 6

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม
2558
2559
รายการ
รายได้
รายได้ จากกิจการโรงแรมและบริการทีเ่ กี่ยวข้ อง
รายได้ จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
รายได้ คา่ เช่า
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย – กิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้ อง
ต้ นทุนขาย – อาหารและเครื่องดื่ม
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับงวด
การแบ่ งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับงวด
กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาท/หุ้น)
จานวนหุ้นสามัญเทียบเท่ า (พันหุ้น)

พันบาท

%

พันบาท

%

2,593,747
2,412,889
28,310
133,791
5,168,737

50.2
46.7
0.5
2.6
100

2,702,653
2,489,340
28,412
110,259
5,330,664

50.7
46.7
0.5
2.1
100

1,432,742
1,329,090
187,874
1,121,672
99,429
4,170,807

27.7
25.7
3.6
21.7
1.9

27.9
25.4
4.2
22.6
1.5

80.7

1,487,470
1,351,920
222,449
1,206,629
82,107
4,350,575

19,654
1,017,584
(114,839)
902,745

0.4
19.7
-2.2
17.5

14,192
994,281
(172,964)
821,317

0.3
18.7
-3.3
15.4

833,834
68,911
902,745
0.62
1,350,000

ส่วนที่ 3.3 (10) หน้ าที่ 7

16.1
1.3
17.5

757,659
63,658
821,317
0.56
1,350,000

81.6

14.2
1.2
15.4

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม
2558
2559
รายการ
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงิน
ลงทุนเผื่อขาย
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี -สุทธิจาก
ภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
การแบ่ งปั นกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

พันบาท

%

พันบาท

%

902,745

17.5

821,317

15.4

(33,376)

-0.6

(27,079)

-0.5

44

-

7

-

(33,332)
869,413

-0.6
16.9

(27,072)
794,245

-0.5
14.9

809,073
60,340

15.7
1.2

737,372
56,873

13.8
1.1

ส่วนที่ 3.3 (10) หน้ าที่ 8

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุด
วันที่ 31 มีนาคม
2558
2559

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับงวด

2556
(ปรับปรุ งใหม่ )

2557
(ปรับปรุ งใหม่ )

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

1,400,332

1,297,374

1,763,702

902,745

821,317

19,981

(17,788)

5,705

3,594

(153)

-

34,504

-

-

-

(123)

935

(211)

885

(1,581)

1,577,965

2,014,686

2,092,877

457,318

497,600

33,506

22,771

443

(5,424)

(12,808)

-

89,925

95,835

15,740

27,637

(21,533)

43,161

73,645

(19,654)

(14,192)

กาไรจากการซื ้อธุรกิจ

-

(86,476)

-

-

-

กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน

-

(16,598)

-

-

-

ภาระผูกพันประโยชน์พนักงาน

15,789

15,238

15,244

-

-

ประมาณการค่ารือ้ ถอน

11,629

11,222

8,887

-

-

506,576

455,314

379,549

99,429

82,107

(232,248)

(248,002)

(235,595)

(55,979)

(53,930)

13,536

41,480

(1,171)

(2,479)

(11,794)

ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้

425,951

366,366

430,959

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริง

(7,084)

-

-

114,839
-

172,964
-

(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ลดลง

(5,883)

-

-

-

-

(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(1,228)

-

-

-

-

3,737,166

4,024,112

4,629,869

รายการปรั บปรุ ง
หนี ้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
หนี ้สงสัยจะสูญเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการอื่น
(กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้ าที่ลดลง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของสินทรัพย์
ขาดทุนจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ส่วนแบ่ง (กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า

ต้ นทุนทางการเงิน
โอนรายได้ รับล่วงหน้ ารอตัดบัญชีเป็ นรายได้
ขาดทุนจากการปิ ดสาขา (กลับรายาการ)

กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน

ส่วนที่ 3.3 (10) หน้ าที่ 9

1,511,014

1,507,167

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้
งบการเงินรวม
สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุด
วันที่ 31 มีนาคม
2558
2559

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายการ

2556
(ปรับปรุ งใหม่ )

2557
(ปรับปรุ งใหม่ )

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

(100,085)

(153,042)

(142,164)

(55,583)

(175,450)

สินค้ าคงเหลือ

(141,450)

(19,634)

(36,991)

26,484

28,839

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

44,468

8,814

(65,368)

(3,600)

14,998

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(7,421)

(18,872)

10,384

(4,587)

(21,584)

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

472,262

233,254

(7,429)

(361,620)

(174,329)

8,616

(87,608)

(27,873)

(1,136)

7,654

รายได้ รับล่วงหน้ ารอตัดบัญชี

122,260

161,479

112,598

28,172

25,246

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(3,289)

(8,756)

(18,635)

2,165

4,308

จ่ายค่ารือ้ ถอน

(3,298)

(4,656)

(4,823)

(877)

(934)

จ่ายสารองการค ้าประกัน

(56,188)

-

-

-

-

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

92,445

85,344

(111,708)

14,524

13,868

เงินสดได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

4,165,486

4,220,435

4,337,860

1,154,956

1,229,783

จ่ายภาษีเงินได้

(232,379)

(199,679)

(226,636)

-

(9,622)

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

3,933,107

4,020,756

4,111,224

1,154,956

1,220,161

รับชาระเงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

116,000

-

-

-

-

เงินสดรับจากเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บคุ คลหรือกิจการอื่น

182,451

-

-

-

-

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ ้น)

(70,000)

(4,464)

5,000

-

-

(2,003,184)

(1,371,344)

(1,553,313)

(234,678)

(365,298)

-

(279,698)

(248,449)

(14,939)

(6,938)

(120,000)

(105,196)

-

-

-

8,272

9,520

-

-

6,342

-

-

(11,864)

3,039

5,986

37,871

25,139

25,058

-

-

เงินสดรับจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์

3,298

11,892

17,192

-

6,371

เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่ คราว

3,960

-

-

-

-

(1,841,332)

(1,714,151)

(1,766,376)

(246,578)

(353,537)

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื ้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์, และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ซื ้อสิทธิการเช่า
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื ้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เงินสดจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ างลดลง (เพิ่มขึ ้น)
รับเงินปั นผลจากบริษัทร่วม

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

ส่วนที่ 3.3 (10) หน้ าที่ 10

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้
งบการเงินรวม
สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุด
วันที่ 31 มีนาคม
2558
2559

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายการ

2556
(ปรับปรุ งใหม่ )

2557
(ปรับปรุ งใหม่ )

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินลดลง, สุทธิ

(390,000)

(850,000)

(942,858)

(700,000)

(189,967)

จ่ายดอกเบี ้ย

(607,345)

(406,810)

(345,362)

(123,920)

(113,513)

จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท

(405,000)

(540,000)

(540,000)

-

-

จ่ายเงินปั นผลจากบริษัทย่อยให้ สว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

(53,352)

(53,428)

(54,036)

-

-

ชาระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

(17,445)

-

-

-

-

-

(41,000)

(31,159)

-

(1,804)

1,000,000

1,500,000

700,000

-

800,000

(19,622)

(27,360)

(22,535)

(5,953)

(4,220)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

1,082,849

154,279

385,263

-

-

ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(758,376)

(2,132,106)

(1,749,902)

(323,210)

(205,050)

(1,400,000)

-

-

-

(800,000)

จ่ายคืนส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

(93,000)

-

-

-

-

จ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

(4,637)
(1,665,928)

(2,396,425)

(2,600,589)

(1,153,083)

(514,554)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

425,847

(89,820)

(255,741)

(244,705)

352,070

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

296,839

722,686

632,866

632,866

377,125

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

722,686

632,866

377,125

388,161

729,195

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

741,518

645,650

448,314

507,526

856,015

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

(18,832)

(12,784)

(71,189)

(119,365)

(126,820)

722,686

632,866

377,125

388,161

729,195

279,180

170,701

189,710

78,880

131,281

ชาระคืนเงินกู้ยืมบุคคลหรือกิจการอื่น
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
ชาระคืนหนี ้สินสัญญาเช่าการเงิน

ชาระคืนเงินหุ้นกู้

เงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รายการทีม่ ิใช่ เงินสด
ยอดหนี ้ค้ างชาระจากการซื ้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
และลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์

อัตราส่ วนทางการเงิน
ส่วนที่ 3.3 (10) หน้ าที่ 11

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้
งบการเงินรวม
สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายการ

2556

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาการชาระหนี ้

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)

Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(1)

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
อัตราความสามารถชาระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด)
อัตราความสามารถชาระดอกเบี ้ยและเงินต้ น (DSCR)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

2557

สาหรับงวดสาม
เดือนสิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม 2559

2558

0.38
0.21
0.55
14.09
26
n/a
n/a
11.25

0.43
0.22
0.68
14.30
26
n/a
n/a
11.07

0.30
0.12
0.63
16.77
22
n/a
n/a
11.45

0.44
0.22
0.17
5.02
18
n/a
n/a
3.12

(เท่า)

32
n/a

33
n/a

32
n/a

29
n/a

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

55.66%
13.61%
3.28%
170.17%
7.67%
14.97%

55.32%
12.11%
3.30%
185.96%
6.44%
14.15%

56.12%
14.07%
2.43%
155.27%
8.69%
17.94%

59.01%
20.41%
2.60%
114.87%
14.18%
7.32%

(%)
(%)
(เท่า)

5.0%
13.1%

4.8%
15.5%

6.8%
18.3%

3.1%
6.2%

0.66

0.74

0.78

0.22

(เท่า)

2.13

1.84

1.46

1.30

(เท่า)

1.43
6.81
0.87
1.36
n/a

1.17
10.37
0.91
1.62
n/a

0.87
12.56
1.01
2.23
n/a

0.77
10.83
0.90
1.39
n/a

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

(1)

ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิฯ ได้ กาหนดให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ดารงอัตราหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้
ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึ่ง) เท่า ณ วันสิ ้นงวดบัญชีของแต่ละปี
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11.

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

11.1 ภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวม 19,216.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 933.2 ล้ านบาท หรื อ 5.1% จากปี ก่อน
ประกอบด้ วย รายได้ รวมของธุรกิจโรงแรมเพิม่ ขึ ้น 9.2% และรายได้ รวมของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ ้น 2.0% บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี
กาไรก่อนค่าเสือ่ มราคา ค่าตัดจาหน่าย ต้ นทุนทางการเงิน และภาษี เงินได้ (EBITDA) จานวน 4,209.0 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี
ก่อน 636.1 ล้ านบาท หรื อ 17.8% และมีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานปกติ 1,777.9 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 623.0 ล้ านบาท หรื อ
53.9% จากปี ก่อน และมีกาไรสุทธิหลังรายการพิเศษ 1,675.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 487.1 ล้ านบาท หรื อ 41.0%
ในปี 2558 สถานการณ์ด้านการเมืองเริ่ มมีความสงบเรี ยบร้ อย ทาให้ จานวนนักท่องเทีย่ วกลับเข้ ามาท่องเทีย่ วเพิ่มขึ ้น
โดยในภาพรวม นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติทเี่ ข้ ามาประเทศไทยในปี 2558 นี ้ มีจานวนทังสิ
้ ้นกว่า 29.9 ล้ านคน (หรื อเพิม่ ขึ ้น
20.4%) จากปี ก่อน ทาให้ โรงแรมมีอตั ราการเข้ าพักเฉลีย่ เท่ากับ 80.5% เพิ่มขึ ้น 5.7 จุด จากปี ก่อน โดยโรงแรมในกรุงเทพฯ มี
อัตราการเติบโตของการเข้ าพักทีส่ งู สุดเมื่อเทียบกับสถานที่อื่น นอกจากนี ้ รายได้ ที่เพิม่ ขึ ้นของธุรกิจโรงแรม ยังเป็ นผลจากการ
ลงทุนเพิ่มเติมในโรงแรม กะตะภูเก็ต ร้ อยละ 49.00 ในเดือนตุลาคม 2557 (เดิมถือหุ้นทางตรงร้ อยละ 50.00) ทาให้ สดั ส่วนการ
ลงทุนคิดเป็ นร้ อยละ 99.00 ส่งผลให้ จากเดิมที่เป็ นกิจการร่วมค้ ากลายมาเป็ นบริษัทย่อยและต้ องนามารวมในการจัดทางบ
การเงินรวม ในขณะที่ธุรกิจอาหารนันมี
้ การเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายสาขาของแต่ละแบรนด์สทุ ธิ 11 สาขา การขาย
สินค้ า premium และบัตร CRG Plus ธุรกิจอาหารมีจานวนสาขา ณ สิ ้นปี 2558 ทังสิ
้ ้น 792 สาขา
สาหรับงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวม 5,305.9 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 161.9
ล้ านบาท หรื อ 3.1% จากงวดเดียวกันของปี ก่อน รายได้ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประกอบด้ วย รายได้ รวมของธุรกิจโรงแรม
เพิ่มขึ ้น 5.0% และรายได้ รวมของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ ้น 3.2% ในขณะที่ต้นทุนขายของบริ ษัทค่อนข้ างคงที่ โดยเท่ากับ 59.9%
ในช่วง 3 เดือนแรกปี 2559 เท่ากับในช่วงเดียวกันปี 2558 และบริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังมีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
เพิ่มขึ ้น 6.0% จากช่วงเดียวกันปี 2558 เนื่องจากธุรกิจอาหารและธุรกิจโรงแรม ได้ มีค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายและ
โฆษณาเพื่อกระตุ้นยอดขาย รวมถึงจากการขยายสาขาของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ ้นในไตรมาสเดียวกันปี ที่แล้ วรวมทังสิ
้ ้น 23 สาขา
จากการขยายสาขาของธุรกิจอาหาร ปั จจัยดังกล่าวส่งผลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิ จานวน 757.7.5 ล้ านบาท ลดลง
จากปี ก่อน 76.1 ล้ านบาท หรื อ 9.1%
11.1.1 ผลการดาเนินงานของปี 2558
ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานของบริษัทและบริ ษัทย่อย ตามงบกาไรขาดทุนรวม ประจาปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี ้
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ปี 2557

จานวนเงิน
8,728.2
10,094.5
393.4
19,216.1
(3,321.6)
(4,779.1)
(8,100.7)
(6,935.0)
28.6
4,209.0

%
45.4%
52.5%
2.1%
100.0%
(17.3%)
(24.9%)
(42.2%)
(36.1%)
0.1%
21.9%

เปลี่ยนแปลง
(เพิ่มขึน้ + / ลดลง -)
%
%
+737.0
+9.2%
+193.7
+2.0%
+2.5
+0.6%
+933.2
+5.1%
+349.5
+11.8%
-104.9
-2.1%
+244.6
+3.1%
+54.7
+0.8%
+2.2
+8.2%
+636.1
+17.8%

(8.7%)
10.9%
(2.5%)
(2.0%)
(0.6%)

(1,607.8)
2,601.2
(404.6)
(431.0)
(88.0)

(8.4%)
13.5%
(2.1%)
(2.2%)
(0.5%)

+20.1
+616.0
-50.7
+64.6
-20.9

+1.3%
+31.0%
-11.1%
+17.6%
-19.2%

100.3

0.5%

100.3

0.5%

-

-

1,154.9

6.3%

1,777.9

9.3%

+623.0

+53.9%

(69.4)
103.1
1,188.6

(0.4%)
0.6%
6.5%

(102.2)
1,675.7

(0.5%)
8.7%

+32.8
-103.1
+487.1

+47.3%
-100.0%
+41.0%

10,035.9

56.1%

10,722.1

57.0%

+686.2

+6.8%

(หน่วย: ล้ านบาท)

รายได้ จากธุรกิจโรงแรม
รายได้ จากธุรกิจอาหาร
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย – ธุรกิจโรงแรม
ต้ นทุนขาย - ธุรกิจอาหาร(1)
รวมต้ นทุนขาย(1)
หัก ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร
บวก ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
กาไรก่ อนค่ าเสื่อมราคา ค่ าตัดจาหน่ าย ดอกเบีย้ จ่ าย และภาษีเงิน
ได้ (EBITDA)
หัก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนดอกเบีย้ จ่ าย และภาษีเงินได้ (EBIT)
หัก ต้ นทุนทางการเงิน
หัก ภาษีเงินได้
หัก กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
บวก รายได้ จากการตัดจาหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้ า –เซ็นทาราแกรนด์
สมุย
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงานปกติ
รายการพิเศษ
บวก ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีสว่ นได้ เสีย
(กาไร/ ขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สิน)
บวก กาไรจากการซื ้อธุรกิจและการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไรขัน้ ต้ น

ปี 2558

จานวนเงิน
7,991.2
9,900.8
390.9
18,282.9
(2,972.1)
(4,884.0)
(7,856.1)
(6,880.3)
26.4

%
43.7%
54.2%
2.1%
100.00\%
16.2%
(26.6%)
(42.8%)
(37.6%)
0.1%

3,572.9

19.5%

(1,587.7)
1,985.2
(455.3)
(366.4)
(108.9)

(1) ต้ นทุนขายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายส่วนที่ปันส่วนเป็ นต้ นทุนขาย

รายได้ จากการขายและบริ การ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการดาเนินงานหลัก 2 ประเภท ได้ แก่ รายได้ จากธุรกิจโรงแรม และรายได้ จากธุรกิจ
อาหาร โดยรายได้ จากธุรกิจโรงแรมและรายได้ จากธุรกิจอาหารในปี 2558 มีสดั ส่วน 47 : 53 (ปี 2557: 46 : 54)

ส่วนที่ 3.3 (11) หน้ าที่ 2
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ในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวม 19,216.1 ล้ านบาท (ปี 2557: 18,282.9 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 933.2 ล้ าน
บาท หรื อ 5.1% ดังนี ้
รายได้ จากธุรกิจโรงแรม
ณ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีโรงแรมภายใต้ การบริ หารทังสิ
้ ้น จานวน 69 โรงแรม (14,583 ห้ อง) โดยเป็ นโรงแรมที่
เปิ ดดาเนินการแล้ วทังสิ
้ ้น 40 โรงแรม และเป็ นโรงแรมที่กาลังพัฒนา 29 โรงแรม ในส่วน 40 โรงแรมที่เปิ ดดาเนินการแล้ วนัน้
15 โรงแรม ( 3,825 ห้ อง) เป็ นโรงแรมที่ ทางบริ ษัท เป็ นเจ้ าของ และ อีก 25 โรงแรม เป็ นโรงแรมภายใต้ สญ
ั ญาบริ หาร
สถิติการดาเนินงานด้ านห้ องพัก (โรงแรมที่ทางบริ ษัทเป็ นเจ้ าของ)
อัตราการเข้ าพัก (OCC)
2557
2558
เปลีย่ นแปลง (จุด)
กรุงเทพฯ
61.6%
81.3%
19.7%
ต่างจังหวัด
78.9%
79.6%
0.7%
มัลดีฟท์
90.6%
86.2%
-4.4%
ยอดรวม – ประเทศไทย
73.7%
80.1%
6.4%
ยอดรวมทัง้ หมด
74.8%
80.5%
5.7%
ราคาห้ องพักเฉลีย่ (ARR)
2557
2558
เปลีย่ นแปลง (%)
กรุงเทพฯ
3,112
3,248
4.4%
ต่างจังหวัด
3,987
4,017
0.7%
มัลดีฟท์
17,455
19,133
9.6%
ยอดรวม – ประเทศไทย
3,766
3,781
0.4%
ยอดรวมทัง้ หมด
4,855
4,809
-1.0%
ราคาห้ องพักเฉลีย่ ต่อห้ องทังหมด
้
(Revpar)
2557
2558
เปลีย่ นแปลง (%)
กรุงเทพฯ
1,917
2,642
37.8%
ต่างจังหวัด
3,146
3,197
1.6%
มัลดีฟท์
15,814
16,495
4.3%
ยอดรวม – ประเทศไทย
2,775
3,030
9.2%
ยอดรวมทัง้ หมด
3,632
3,872
6.6%
รายได้ จากธุรกิจโรงแรม
1.
2.
3.
4.
5.

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว กรุงเทพฯ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ทและวิลลา หัวหิน
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ท สมุย
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ ท
ส่วนที่ 3.3 (11) หน้ าที่ 3

ปี 2557
ปี 2558
(ล้ านบาท) (ล้ านบาท)
916.5
1,087.8
625.9
644.8
438.2
455.4
170.7
170.2
34.6
33.4

เพิ่มขึน้
(ลดลง)
171.3
18.9
17.2
(0.5)
(1.2)

%
+18.7%
+3.0%
+3.9%
-0.3%
-3.5%

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.

โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย
โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ทและวิลลา กระบี่
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรี สอร์ ท พัทยา
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ทภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทารากะรนรี สอร์ ท ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทารากะตะรี สอร์ ท ภูเก็ต *
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ ทและสปามัลดีฟท์
โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ ทและสปา มัลดีฟท์
อื่นๆ
รวมรายได้ ธุรกิจโรงแรม

128.0
93.3
467.4
1,133.3
1,116.0
746.7
378.8
46.0
862.6
816.9
16.3
7,991.2

119.0
94.7
503.1
1,536.9
1,115.5
761.7
358.1
140.9
792.1
885.3
29.3
8,728.2

(9.0)
1.4
35.7
403.6
(0.5)
15.0
(20.7)
94.9
(70.5)
68.4
13.0
737.0

-7.0%
+1.5%
+7.6%
+35.6%
-0.04%
+2.0%
-5.5%
+206.3%
-8.2%
+8.4%
+79.8%
+9.2%

* โรงแรมเซ็นทารากะตะรี สอร์ ท ภูเก็ต เปลี ่ยนจากกิ จการร่ วมค้ามาเป็ นบริ ษัทย่อย ตัง้ แต่วนั ที ่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ในปี 2558 การเติบโตของรายได้ ของธุรกิจโรงแรมที่เพิม่ ขึ ้น 737.0 ล้ านบาท (หรื อเพิ่มขึ ้น 9.2%) จากปี ก่อนนัน้ สาเหตุ
หลักมาจากการเติบโตของ อัตราการเข้ าพัก โดยอัตราการเข้ าพักใน ปี 2558 ที่ 80.5% ถือเป็ นอัตราการเข้ าพักที่สงู สุดเป็ น
ประวัติการณ์ การเติบโตของอัตราเข้ าพัก ทาให้ ราคาห้ องพักเฉลีย่ ต่อห้ องทังหมด
้
(Revpar) เพิ่มขึ ้น 6.6% ในส่วนราคาห้ องพัก
เฉลีย่ (ARR) มีการเติบโตในทุกสถานที่หลัก คือ กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และ มัลดีฟท์ แต่ตวั เลขในภาพรวม จะลดลงประมาณ
1% ซึง่ เป็ นผลจากสัดส่วนรายได้ ของโรงแรมกรุงเทพฯ ที่เพิม่ ขึ ้น ในขณะที่รายได้ จากโรงแรมที่มลั ดีฟท์ ซึง่ เป็ นโรงแรมทีม่ ีราคา
ห้ องพักเฉลีย่ สูง มีสดั ส่วนที่ลดลง
ในปี 2557 โรงแรมในกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้ เคียง เช่น พัทยา หัวหิน ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์การชุมนุมทาง
การเมือง ทาให้ อตั ราการเข้ าพักค่อนข้ างต่าโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์ชมุ นุมดังกล่าว ในปี 2558 สถานการณ์ด้าน
การเมืองเริ่มมีความสงบเรียบร้ อย จึง ทาให้ จานวนนักท่องเทีย่ วกลับเข้ ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นเป็ นอย่างมาก ถึงแม้ จะมีเหตุการณ์
ระเบิดกลางเมือง ในช่วงเดือน สิงหาคม 2558 แต่เหตุการณ์ดงั กล่าว มีผลกระทบต่ออัตราการเข้ าพักในระยะสันเท่
้ านัน้ โดย
ภาพรวมนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาประเทศไทยในปี 2558 นี ้ มีจานวนทังสิ
้ ้นกว่า 29.9 ล้ านคน (หรื อเพิม่ ขึ ้น 20.4%) จากปี 2557 ทา
ให้ โรงแรมของบริ ษัทมีอตั ราการเข้ าพักเฉลีย่ เท่ากับ 80.5% หรื อเพิ่มขึ ้น 5.7 จุด จากปี ก่อน ทังนี
้ ้ โรงแรมที่มีรายได้ เพิม่ ขึ ้นหลักๆ
คือ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้ าว
กรุงเทพฯ ซึง่ เป็ นโรงแรมที่ได้ รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองเป็ นอย่างมาก ในปี 2557 โดยมีรายได้ เพิ่มขึ ้น 403.6
ล้ านบาท และ 171.3 ล้ านบาท ตามลาดับ โรงแรมทังสองแห่
้
งในกรุงเทพฯ มีการเติบโตของอัตราการเข้ าพัก (OCC) และราคา
ห้ องพักเฉลีย่ (ARR) อยูท่ ี่ 19.7 จุด และ 4.4% ตามลาดับ ราคาห้ องพักเฉลีย่ ต่อห้ องทังหมด
้
(Revpar) เพิ่มขึ ้นถึง 37.8%
โรงแรมในต่างจังหวัด มีอตั ราการเข้ าพัก (OCC) และ ราคาห้ องพักเฉลีย่ (ARR) เพิ่มขึ ้น อยูท่ ี่ 0.7 จุด และ 0.7%
ตามลาดับ ราคาห้ องพักเฉลีย่ ต่อห้ องทังหมด
้
(Revpar) เพิ่มขึ ้น 1.6% การเติบโตของโรงแรมในต่างจังหวัดไม่มากนัก
ส่วนที่ 3.3 (11) หน้ าที่ 4

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองในปี 2557 ไม่ได้ รุนแรงเหมือนกับโรงแรมในกรุงเทพฯ การลดลงของ
นักท่องเที่ยวจากรัสเซียกว่า 44% ในปี 2558 มีผลกระทบกับอัตราการเข้ าพัก และ ราคาห้ องพักเฉลีย่ โดยเฉพาะ โรงแรมใน
พัทยา และ ภูเก็ต ซึง่ มีการแข่งขันค่อนข้ างสูง
โรงแรมในมัลดีฟท์ มี ราคาห้ องพักเฉลีย่ ต่อห้ องทังหมด
้
เพิ่มขึ ้น 4.3% มีสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของเงินสกุล
ดอลลาร์ ส่วน อัตราการเข้ าพักของมัลดีฟท์ ที่ลดลง นัน้ สืบเนื่องมาจากการงานปรับปรุงภาพลักษณ์ในระหว่างปี ในปี 2559
งานปรับปรุงภาพลักษณ์ของห้ องพักที่เหลือ คาดว่าจะจะมีการดาเนินงานนอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว และ คาดว่าจะเสร็ จสิ ้นภายใน
เดือนกันยายน
รายได้ จากธุรกิจอาหาร
รายได้ ของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ ้น 193.7 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 2.0% จากปี ก่อน (ปี 2557: 9.33%) โดยสาเหตุหลักของ
การเติบโตมาจากการขยายสาขาสาหรับแบรนด์เดิมหรื อเพิ่มจากสาขาที่ปิดปรับปรุ งในปี ก่อน การขายสินค้ า premium และ
บัตร CRG Plus ในปี 2558 ทางบริ ษัท ได้ มีการออกชุดโปรโมชัน และการออกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทงทางโทรทั
ั้
ศน์ ,
หนังสือพิมพ์และสือ่ ต่างๆ เพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย โดย ณ 31
ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีแบรนด์ร้านอาหารทังสิ
้ ้น 11 แบรนด์ และ จานวนสาขาร้ านอาหารทังสิ
้ ้น จานวน 792 สาขา (เพิ่มขึ ้น
สุทธิ 11 สาขา)
ในปี 2558 อัตราการเจริ ญเติบโตของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และความเชื่อมัน่ ในการบริ โภค ยังไม่มีการฟื น้ ตัวอย่าง
เห็นได้ ชดั ทาให้ อัตรา การเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same-Store-Sales Growth) ในปี นี ้ลดลงเล็กน้ อย อยู่ที่ -0.7%
(ปี 2557: 1.4%) ซึง่ ก็เป็ นไปในแนวทางเดียวกับภาพรวมอุตสาหกรรม
(หน่วย : ล้ านบาท)
เครื่องหมายการค้ า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

มิสเตอร์ โดนัท
เคเอฟซี
อานตี ้แอนส์
เป็ บเปอร์ ลนั ช์
เบียร์ ดปาปา
ชาบูตง ราเมน
โคลด์สโตน ครี มเมอรี่
ริ ว ชาบู ชาบู
โยชิโนยะ
โอโตยะ

ปี 2557

ปี 2558

1,904.9
5,352.6
731.5
188.9
12.4
238.7
89.8
17.3
196.9
880.2

1,884.3
5,548.7
736.0
194.6
0.0
240.4
101.2
5.8
196.3
817.6
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เพิ่มขึน้
(ลดลง)
(20.6)
196.1
4.5
5.7
(12.4)
1.7
11.4
(11.5)
(0.6)
(62.6)

%
-1.1%
+3.7%
0.6%
3.0%
-100.0%
+0.7%
+12.7%
-66.5%
-0.3%
-7.1%
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11.
12.
13.
14.

เดอะ เทอเรส
เทนยะ
คัตสึยะ*
รายได้ จากการขายอื่นๆ
รวมรายได้ ธุรกิจอาหาร

97.8
49.1
11.8
128.9
9,900.8

126.8
57.6
42.6
142.6
10,094.5

29.0
8.5
30.8
13.7
193.7

+29.7%
+17.3%
+261.0%
+10.6%
+2.0%

* คัตสึยะเริ่ มเปิ ดบริ การ เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2557

สถิติอตั ราการเติบโตของยอดขาย

4 แบรนด์หลัก
7 แบรนด์ อื่นๆ
Average

อัตราการเติบโตของยอดขาย
จากสาขาเดิม (SSS)
2557
2558
1.8%
-1.4%
-2.8%
6.1%
1.4%
-0.7%

อัตราการเติบโตของยอดขาย
รวมทุกสาขา (TSS)
2557
2558
9.4%
1.2%
8.5%
8.1%
9.3%
2.0%

จานวนสาขาของแต่ละเครื่ องหมายการค้ า ณ สิ ้นปี 2557 และ 2558 เป็ นดังนี ้
เครื่องหมายการค้ า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

31 ธ.ค. 57

เคเอฟซี
มิสเตอร์ โดนัท
อานตี ้แอนส์
เป็ บเปอร์ ลนั ช์
ชาบูตง ราเมน
โคล์ดสโตน ครีมเมอรี่
ริว ชาบู ชาบู
โยชิโนยะ
โอโตยะ
เดอะ เทอเรส
เทนยะ
คัตสึยะ(เปิ ด 15 กรกฎาคม 2557)
รวม

รายได้ อื่น
ส่วนที่ 3.3 (11) หน้ าที่ 6

203
324
125
16
15
14
1
18
47
11
4
3
781

31 ธ.ค. 58
207
318
129
15
16
16
1
17
47
15
4
7
792

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
4
(6)
4
(1)
1
2
(1)
4
4
11
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รายได้ อื่นเพิม่ ขึ ้น 2.5 ล้ านบาท หรื อ 0.6% จากงวดเดียวกันของปี ก่อน รายได้ อื่นประกอบด้ วย รายได้ จากการบริ หาร
โรงแรมของบุคคลอื่น ซึง่ ว่าจ้ างให้ บริ ษัทเข้ าบริ หารงานภายใต้ สญ
ั ญาบริ หารโรงแรม (Hotel Management Agreement)
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ รายได้ จากเงินสนับสนุนทางการตลาด รายได้ จากเงินชดเชยค่าสินไหมและอื่นๆ เป็ นต้ น
ต้ นทุนขายและกาไรขันต้
้ น
ในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายจานวน 8,100.7 ล้ านบาท (ปี 2557: 7,856.1 ล้ านบาท) โดยคิดเป็ นอัตรา
กาไรขันต้
้ น 57.0% (ปี 2557: 56.1%) โดยสามารถแยกแสดงตามธุรกิจหลักได้ ดงั นี ้
ประเภทธุรกิจ
ปี 2557
ปี 2558
%
เปลี่ยนแปลง
ต้ นทุนขาย กาไร
อัตรากาไร ต้ นทุนขาย กาไร
อัตรากาไร ของต้ นทุน
(ล้ านบาท) ขัน้ ต้ น
ขัน้ ต้ น
(ล้ านบาท) ขัน้ ต้ น
ขัน้ ต้ น
ขาย
(ล้ านบาท)
(%)
(ล้ านบาท)
(%)
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%
*หมายเหตุ: ต้ นทุนขายและกาไรขันต้
้ นไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายส่วนที่ปันส่วนเป็ นต้ นทุนขาย

ธุรกิจโรงแรม
ในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายจากธุรกิจโรงแรมจานวน 3,321.6 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วยต้ นทุน
ทางตรง เช่น ต้ นทุนการให้ บริ การห้ องพัก ต้ นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานของแผนกที่เกี่ยวข้ อง ค่า
วัสดุสิ ้นเปลือง เป็ นต้ น โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้ คิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ น 61.9% ของรายได้ จากการขายและบริ การ (ปี
2557: 62.8%) อัตรากาไรขันต้
้ นลดลงจากปี ก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากอัตราค่าห้ องพักที่ลดลงเป็ น 4,809 บาท จากเดิม 4,855
บาท ในปี ก่อน
ธุรกิจอาหาร
ในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายจากธุรกิจอาหารจานวน 4,779.1 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วยต้ นทุนทางตรง
เช่น ต้ นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานของแผนกที่เกี่ยวข้ อง ค่าวัสดุสิ ้นเปลือง เป็ นต้ น โดยคิดเป็ น
อัตรากาไรขันต้
้ น 52.7% ของรายได้ จากการขาย (ปี 2557: 50.7%) อัตรากาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุ
หลักเกิดจากการลดลงของต้ นทุนขาย เนื่องจากการปรับลดราคาของวัตถุดิบ การบริ หารจัดการต้ นทุน และการเปลีย่ นรายการ
สินค้ าชุดโปรโมชัน่ บางรายการรวมไปถึงมีการปรับราคาขายเพิม่ ขึ ้น
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร ได้ แก่ เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าบริ หารโรงแรม ค่าเช่า ค่าบริ การการใช้ บตั ร
เครดิต ค่าสิทธิ์เครื่ องหมายการค้ า เป็ นต้ น โดยในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารรวมจานวน
ส่วนที่ 3.3 (11) หน้ าที่ 7

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

6,935 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 54.8 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 0.8% โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้ รวม คิดเป็ น 36.1% ของรายได้ รวม
(ปี 2557: 37.6%) อัตราค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารเพิม่ ขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการขยายสาขา
ของธุรกิจอาหารในระหว่างปี งวดเดียวกันปี ที่แล้ วรวมทังสิ
้ ้น 11 สาขา แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรี ยบเที่ยบกับรายได้ รวม อัตรา
ของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารนัน้ ยังตา่ กว่าปี ก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ รวม และการบริ หารจัดการค่าใช้ จ่าย
โดยรวมที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ในปี นี ้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย(*ไม่รวมรายการขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สนิ )
ในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย 28.6 ล้ านบาท กล่าวคือ เพิ่มขึ ้นจากปี
2557 จานวน 2.2 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 8.2% ของส่วนแบ่งกาไรในปี ก่อน เนื่องจากกาไรจากกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา (CTARAF) ซึง่ เป็ นเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เพิ่มขึ ้นจากปี
ที่ผา่ นมา
กาไร/ขาดทุนสุทธิสว่ นที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม 88.0 ล้ านบาท (ปี 2557: กาไร
108.9 ล้ านบาท) กล่าวคือ ลดลงจากปี 2557 จานวน 20.9 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 19.2% ของกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของส่วนได้
เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในปี ก่อน
รายการพิเศษ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิ นลงทุนในกองทุนรวมตามวิ ธีสว่ นได้เสีย(จากการประเมิ นราคาทรัพย์สิน) – บริ ษัทมีสว่ นแบ่ง
ขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทาราซึง่ เป็ น
บริ ษัทร่วม จานวน 102.2 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2558 เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 เป็ นจานวน 32.8 ล้ านบาท
กาไรจากการซื ้อธุรกิ จและการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุน (ปี 2557) – จากการที่ธุรกิจโรงแรมได้ ขยายธุรกิจ โดย
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อกิจการในสัดส่วนเพิม่ เติมร้ อยละ 49.00 (เดิมถือหุ้นทางตรงร้ อยละ 50.00) ของ
โรงแรม กะตะภูเก็ต จากัด ทาให้ สดั ส่วนของการลงทุนรวมคิดเป็ นร้ อยละ 99.00 เงินลงทุนในบริ ษัทโรงแรม กะตะภูเก็ต จากัด
ได้ เปลีย่ นสถานะจากส่วนได้ เสียในการร่วมค้ าเป็ นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เนื่องจากเงินลงทุนที่แต่เดิมกลุม่ บริ ษัทได้ เคยบันทึกส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียในกิจการที่ควบคุม
ร่วมกัน ดังกล่าว เมื่อกลุม่ บริ ษัทได้ ขยายธุรกิจและเข้ าลงทุนเพิ่มเติม อันส่งผลให้ กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน กลายมาเป็ นบริ ษัท
ย่อย ในทางบัญชี บริ ษัทจะต้ องทาการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมก่อนการเข้ าซื ้อกิจการดังกล่าว ส่งผลให้ เงินลงทุนที่แต่เดิมเคยรับรู้
มูลค่าตามวิธีสว่ นได้ เสีย ต้ องปรับราคาให้ เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของกิจการ จากสาเหตุที่ได้ กล่าวมาเบื ้องต้ น ทาให้ บริ ษัทรับรู้
รายการพิเศษเป็ นกาไรจากการซื ้อธุรกิจและการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจานวน 103.1 ล้ านบาท
กาไรสุทธิ
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ในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิ จานวน 1,675.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 487.1 ล้ านบาท หรื อ
41.0% โดยมีสดั ส่วนกาไรสุทธิตอ่ รายได้ รวมเท่ากับ 8.7% เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ วซึง่ เท่ากับ 6.5% จากการเพิม่ ขึ ้นของรายได้ และ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถบริหารจัดการต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
11.1.2 ผลการดาเนินงานงวด 3 เดือนแรกปี 2559
ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานของบริษัทและบริ ษัทย่อย ตามงบกาไรขาดทุนรวม งวด 3 เดือนแรกปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2559 สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)

ไตรมาส 1/2558

รายได้ จากธุรกิจโรงแรม
รายได้ จากธุรกิจอาหาร
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย – ธุรกิจโรงแรม
ต้ นทุนขาย - ธุรกิจอาหาร(1)
รวมต้ นทุนขาย(1)
หัก ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร
บวก ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย
กาไรก่ อนค่ าเสื่อมราคา ค่ าตัดจาหน่ าย ดอกเบีย้ จ่ าย และภาษีเงินได้ (EBITDA)
หัก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนดอกเบีย้ จ่ าย และภาษีเงินได้ (EBIT)
หัก ต้ นทุนทางการเงิน
หัก ภาษีเงินได้
หัก กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
บวก รายได้ จากการตัดจาหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้ า –เซ็นทาราแกรนด์ สมุย
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงานปกติ
กาไรขัน้ ต้ น

ไตรมาส 1/2559

จานวนเงิน
2,574.9
2,412.9
156.2
5,144.0
(831.4)
(1,168.8)
(2,000.2)
(1,679.4)
19.6
1,483.8
(391.6)
1,092.3
(99.4)
(114.8)
(68.9)
24.7
833.8

%
50.1%
46.9%
3.0%
100.0\%
(16.2%)
(22.7%)
(38.9%)
(32.6%)
0.4%
28.8%
(7.6%)
21.2%
(1.9%)
(2.2%)
(1.3%)
0.5%
16.2%

จานวนเงิน
2,702.6
2,489.3
114.0
5,305.9
(893.6)
(1,187.2)
(2,080.8)
(1,780.6)
14.2
1,458.7
(407.0)
1,051.7
(82.1)
(173.0)
(63.7)
24.7
757.7

%
50.9%
46.9%
2.2%
100.0%
(16.8%)
(22.4%)
(39.2%)
(33.6%)
0.3%
27.5%
(7.7%)
19.8%
(1.5%)
(3.3%)
(1.2%)
0.5%
14.3%

เปลี่ยนแปลง
(เพิ่มขึน้ + / ลดลง -)
%
%
+127.7
+5.0%
+76.4
+3.2%
-42.2
-27.1%
+161.9
+3.1%
+62.2
+7.5%
-18.4
-1.6%
+80.6
+4.0%
+101.2
+6.0%
-5.6
-27.8%
-25.1
-1.7%
+15.4
+3.9%
-40.6
-3.7%
-17.3
-17.4%
+58.2
+50.6%
-5.2
-7.6%
-76.1
-9.1%

2,987.5

59.9%

3,111.1

59.9%

+123.6

(1) ต้ นทุนขายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายส่วนที่ปันส่วนเป็ นต้ นทุนขาย

รายได้ จากการขายและบริ การ
ในงวด 3 เดือนแรกปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวม 5305.9 ล้ านบาท (ปี
2557: 5114.0 ล้ านบาท) เพิ่มขึ ้น 161.9 ล้ านบาท หรื อ 3.2% โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ธุรกิจโรงแรม
ส่วนที่ 3.3 (11) หน้ าที่ 9

+4.1%
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ณ 31 มีนาคม 2559 บริ ษัทฯ มีโรงแรมภายใต้ การบริ หารทังสิ
้ ้น จานวน 69 โรงแรม ( 14,547 ห้ อง) โดยเป็ นโรงแรมที่
เปิ ดดาเนินการแล้ วทังสิ
้ ้น 40 โรงแรม (8,017 ห้ อง) และเป็ นโรงแรมที่กาลังพัฒนา 29 โรงแรม ( 6,530 ห้ อง) ในส่วน 40
โรงแรมที่เปิ ดดาเนินการแล้ วนัน้ 15 โรงแรม (3,825 ห้ อง) เป็ นโรงแรมที่ ทางบริ ษัท เป็ นเจ้ าของ และอีก 25 โรงแรม (4,192
ห้ อง) เป็ นโรงแรมภายใต้ สญ
ั ญาบริ หาร
สถิติการดาเนินงานด้ านห้ องพัก (โรงแรมที่ทางบริษัทเป็ นเจ้ าของ)
อัตราการเข้ าพัก (OCC)
กรุงเทพฯ
ต่างจังหวัด
มัลดีฟท์
ยอดรวม – ประเทศไทย
ยอดรวมทัง้ หมด
ราคาห้ องพักเฉลี่ย (ARR)
กรุงเทพฯ
ต่างจังหวัด
มัลดีฟท์
ยอดรวม – ประเทศไทย
ยอดรวมทัง้ หมด
ราคาห้ องพักเฉลี่ยต่ อห้ องทัง้ หมด (Revpar)
กรุงเทพฯ
ต่างจังหวัด
มัลดีฟท์
ยอดรวม – ประเทศไทย
ยอดรวมทัง้ หมด

ไตรมาส 1 ไตรมาส
ปี 2558
1 ปี 2559
85.0%
85.0%
84.9%
88.0%
89.8%
85.3%
85.0%
87.1%
85.3%
87.0%
ไตรมาส1 ไตรมาส1
ปี 2558
ปี 2559
3,148
3,411
5,199
5,056
21,931
24,587
4,579
4,571
5,782
5,870
ไตรมาส1 ไตรมาส1
ปี 2558
ปี 2559
2,677
2,898
4,416
4,448
19,687
20,982
3,891
3,980
4,932
5,104

เปลี่ยนแปลง
(จุด)
-0.1%
3.1%
-4.4%
2.1%
1.7%
เปลี่ยนแปลง
ร้ อยละ(%)
8.3%
-2.8%
12.1%
-0.2%
1.5%
เปลี่ยนแปลง
ร้ อยละ(%)
8.2%
0.7%
6.6%
2.3%
3.5%

รายได้ ของธุรกิจโรงแรมในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เพิ่มขึ ้น 127.7 ล้ านบาท (หรื อ +5.0%) จากไตรมาสที่ 1 ของปี ก่อน
การเติบโตของรายได้ นี ้เป็ นการเติบโตทังจากอั
้
ตราเข้ าพักที่เพิม่ ขึ ้น (1.7 จุด) และจากราคาห้ องพักเฉลีย่ ที่เพิ่มขึ ้น (+1.5%) ซึง่
เป็ นผลทาให้ ราคาห้ องพักเฉลีย่ ต่อห้ องทังหมดเพิ
้
่มขึ ้น 3.5%
ภาพรวมอัตราการเข้ าพักในไตรมาสที่ 1 ในปี 2559 นี ้อยูท่ ี่ 87% ถือเป็ นอัตราการเข้ าพักที่สงู สุดเป็ นประวัติการณ์สาหรับไตร
มาสที่ 1ถึงแม้ วา่ อัตราการเข้ าพักของโรงแรมในมัลดีฟท์ในไตรมาสนี ้จะลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน ของปี 2558 ใน
ส่วนของราคาห้ องพัก ราคาห้ องพักเฉลีย่ ในกรุงเทพฯ และมัลดีฟท์มีอตั ราการเติบโตค่อนข้ างสูง ในขณะที่ห้องพักในต่างจังหวัด
มีราคาห้ องพักเฉลีย่ ที่ลดลง ซึง่ สาเหตุหลักมาจากการแข่งขันที่คอ่ นข้ างสูงโดยเฉพาะในตลาดพัทยาและภูเก็ต อย่างไรก็ดเี มื่อ
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พิจารณาถึงราคาห้ องพักเฉลีย่ ต่อห้ องทังหมด
้
(Revpar) จะเห็นว่า มีการเติบโตในทุกสถานที่หลัก คือ กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด
และมัลดีฟท์
จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ ามาเทีย่ วในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2558 ซึง่ ถือว่าเป็ นปี ที่
พลิกฟื น้ ของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วจากปั ญหาทางด้ านการเมืองที่เกิดขึนในปี 2557 โดยใน ไตรมาสที่1 ปี 2559 มีอตั ราการ
เติบโตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทงสิ
ั ้ ้น 15.5% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558 (เพิ่มขึ ้นจากประมาณ 7 ล้ านคน เป็ น 9
ล้ านคน) โรงแรมในกรุงเทพฯ สามารถรักษาระดับอัตราการเข้ าพัก ได้ ในระดับเดียวกันกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถปรับราคาห้ องพักเฉลีย่ ได้ ถึง 8.3% ทาให้ สามารถเพิ่มราคาห้ องพักเฉลีย่ ต่อห้ องทังหมด
้
(Revpar) ได้ ถึง
8.2% ในไตรมาส 1 ของปี 2559
โรงแรมในต่างจังหวัด มีอตั ราการเข้ าพัก (OCC) เพิ่มขึ ้น อยูท่ ี่ 3.0 จุด และ ราคาห้ องพักเฉลีย่ (ARR) ลดลง 2.8% ทา
ให้ ราคาห้ องพักเฉลีย่ ต่อห้ องทังหมด
้
(Revpar) เพิ่มขึ ้น 0.7% การเติบโตของโรงแรมในต่างจังหวัดไม่มากนัก เนื่องจาก การ
แข่งขันในสถานที่หลัก เช่น พัทยา และภูเก็ต มีการแข่งขันด้ านราคาค่อนข้ างสูง ในขณะที่นกั ท่องเที่ยวคุณภาพในตลาด พรี
เมียม เช่น รัสเซีย ยังไม่ได้ มีการฟื น้ ตัวเต็มที่
โรงแรมในมัลดีฟท์ มี ราคาห้ องพักเฉลีย่ ต่อห้ องทังหมด
้
เพิ่มขึ ้น 12.1% มีสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของเงินสกุล
ดอลลาร์ และการปรับราคาขึ ้นหลังจากการปรับปรุงภาพลักษณ์และห้ องพักในปี 2558 ทาให้ สามารถชดเชย การลดลงของ
อัตราการเข้ าพักของมัลดีฟท์ในไตรมาสที่ 1 ในปี 2559 นี ้ได้ โดยในภาพรวมราคาห้ องพักเฉลีย่ ต่อห้ องทังหมด
้
(Revpar) มีอตั ร
การเติบโตอยูท่ ี่ 6.6% การลดลงของอัตราการเข้ าพักที่ มัลดีฟท์ คาดว่าจะเป็ นการลดลงแค่ชวั่ คราวเท่านัน้ และ ในปี 2559 นี ้
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มลั ดีฟท์ รี สอร์ ทแอนด์ สปา จะมีการปรับปรุงภาพลักษณ์ของห้ องพักที่เหลือจานวน 30 ห้ อง (หลังจาก
มีการปรับปรุงไปแล้ ว 80 ห้ อง ในปี 2558) โดย จะมีการดาเนินงานนอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว และ คาดว่าจะเสร็ จสิ ้นภายในเดือน
กันยายน
ธุรกิจอาหาร
สถิติอตั ราการเติบโตของยอดขาย

4 แบรนด์หลัก
7 แบรนด์ อื่นๆ
เฉลีย่

อัตรา การเติบโตของ
ยอดขายจากสาขาเดิม
(SSS)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 1
ปี 2558
ปี 2559
-0.2%
-0.6%
9.4%
4.6%
1.4%
-0.7%
ส่วนที่ 3.3 (11) หน้ าที่ 11

อัตรา การเติบโตของ
ยอดขายรวมทุกสาขา
(TSS)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 1
ปี 2558
ปี 2559
4.7%
1.8%
13.5%
14.5%
9.3%
2.0%

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

รายได้ ของธุรกิจอาหารในไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ ้น 76.4 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 3.2% จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยสาเหตุ
หลักของการเติบโตมาจากการขยายสาขาสาหรั บแบรนด์ เดิมหรื อเพิ่มจากสาขาที่ปิดปรั บปรุ งในปี ก่อน การขายสินค้ า
premium และบัตร CRG Plus การจัดทาการตลาดโดยการออกชุดโปรโมชัน่ หรื อมีการสะสมแต้ มเพื่อแลกซื ้อสินค้ าได้ ในราคา
พิเศษ การออกสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ทงทางโทรทั
ั้
ศน์, หนังสือพิมพ์และสือ่ ต่างๆ เพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการ
ปรับปรุ งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย โดยแบรนด์ที่มียอดขายเพิ่มขึ ้นเป็ นหลัก ได้ แก่ เค เอฟ ซี, อานตี ้ แอนส์,
เป๊ ปเปอร์ ลันช์, คัทซึยะ และ มิสเตอร์ โดนัท ณ สิ ้นสุดไตรมาส 1 2559 บริ ษัทฯ มีแบรนด์ร้านอาหารทังสิ
้ ้น 11 แบรนด์ และ
จานวนสาขาร้ านอาหารทังสิ
้ ้น จานวน 800 สาขา คิดเป็ นจานวนสาขาที่เปิ ดเพิ่มสุทธิ จากไตรมาส 4 ปี 2558 เป็ นจานวน 8
สาขา (โดยมีสาขาใหม่ที่เปิ ดเพิ่มขึ ้นในไตรมาสนี ้ 10 สาขา และ ปิ ด จานวน 2 สาขา) และเมื่อเปรี ยบเทียบกับ ไตรมาส 1 ปี
2558 คิดเป็ นจานวนสาขาเพิ่มขึ ้นสุทธิที่ 23 สาขา
สาหรับในไตรมาส 1 นี ้ อัตราการเจริ ญเติบโตของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และความเชื่อมัน่ ในการบริ โภค ยังไม่มีการ
ฟื น้ ตัวอย่างเห็นได้ ชดั ทาให้ อัตรา การเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same-Store-Sales Growth) ในไตรมาสนี ้ลดลง
เล็กน้ อย อยูท่ ี่ -0.1% ซึง่ ก็เป็ นไปในแนวทางเดียวกับภาพรวมอุตสาหกรรม
รายได้ อื่น
รายได้ อื่นลดลง 42.2 ล้ านบาท หรื อ 27.1% จากงวดเดียวกันของปี ก่อน รายได้ อื่นประกอบด้ วย รายได้ จากการบริ หารโรงแรม
ของบุคคลอื่น ซึง่ ว่าจ้ างให้ บริ ษัทเข้ าบริ หารงานภายใต้ สญ
ั ญาบริ หารโรงแรม (Hotel Management Agreement) รายได้ คา่ เช่า
และค่าบริ การ รายได้ จากเงินสนับสนุนทางการตลาด รายได้ จากเงินชดเชยค่าสินไหมและอื่นๆ เป็ นต้ น
ต้ นทุนขายและกาไรขัน้ ต้ น
ในไตรมาส 1/2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายจานวน 2,080.8 ล้ านบาท (ไตรมาส 1/2558: 2,000.2 ล้ าน
บาท) โดยคิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ น 59.9% (ไตรมาส 1/2558: 59.9%) โดยสามารถแยกแสดงตามธุรกิจหลักได้ ดงั นี ้
ประเภทธุรกิจ

ปี 2559
ต้ นทุนขาย
(ล้ านบาท)

ปี 2558

กาไรขัน้ ต้ น
(ล้ านบาท)

อัตรากาไร ต้ นทุนขาย กาไรขัน้ ต้ น
ขัน้ ต้ น
(ล้ านบาท) (ล้ านบาท)
(%)
893.6
831.4
ธุรกิจโรงแรม
1,809.0
66.9%
1,743.5
1,187.2
1,168.8
ธุรกิจอาหาร
1,302.2
52.3%
1,244.0
รวม*
2,080.8
3,111.1
59.9%
2,000.2
2,987.6
*หมายเหตุ: ต้ นทุนขายและกาไรขันต้
้ นไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายส่วนที่ปันส่วนเป็ นต้ นทุนขาย

ธุรกิจโรงแรม
ส่วนที่ 3.3 (11) หน้ าที่ 12

อัตรากาไร
ขัน้ ต้ น
(%)
67.7%
51.6%
59.9%

%
เปลี่ยนแปลง
ของต้ นทุนขาย

+7.5%
+1.6%
+4.0%

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

ในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายจากธุรกิ จโรงแรมจานวน 893.6 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วยต้ นทุน
ทางตรง เช่น ต้ นทุนการให้ บริ การห้ องพัก ต้ นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานของแผนกที่เกี่ยวข้ อง ค่า
วัสดุสิ ้นเปลือง เป็ นต้ น โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้ คิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ น 66.9% ของรายได้ จากการขายและบริ การ (ไตร
มาส 1/2558: 67.7%)
ธุรกิจอาหาร
ในไตรมาส 1/2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนขายจากธุรกิจอาหารจานวน 1,187.2 ล้ านบาท ซึง่ ประกอบด้ วย
ต้ นทุนทางตรง เช่น ต้ นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานของแผนกทีเ่ กี่ยวข้ อง ค่าวัสดุสิ ้นเปลือง เป็ นต้ น
โดยคิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ น 52.3% ของรายได้ จากการขาย (ไตรมาส 1/2558: 51.6%) อัตรากาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของต้ นทุนขาย เนื่องจากการปรับลดราคาของวัตถุดิ บ การบริ หารจัดการ
ต้ นทุน และการเปลีย่ นรายการสินค้ าชุดโปรโมชัน่ บางรายการรวมไปถึงมีการปรับราคาขายเพิ่มขึ ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร ได้ แก่ เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าบริ หารโรงแรม ค่าเช่า ค่าบริ การการใช้
บัตรเครดิต ค่าสิทธิ์เครื่ องหมายการค้ าและค่าโฆษณา เป็ นต้ น โดยในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและ
บริ หารรวมจานวน 1,780.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 101.2 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 6.0% โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้ รวม คิดเป็ น
33.6%
ของรายได้ รวม
(ไตรมาส 1/2558: 32.6%) อัตราค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากธุรกิจอาหารและ
ธุรกิจโรงแรม ได้ มีคา่ ใช้ จา่ ยในการส่งเสริ มการขายและโฆษณาเพือ่ กระตุ้นยอดขาย รวมถึงจากการขยายสาขาของธุรกิจอาหาร
เพิ่มขึ ้นในไตรมาสเดียวกันปี ที่แล้ วรวมทังสิ
้ ้น 23 สาขา
ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย(*ไม่ รวมรายการขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์ สนิ )
ในไตรมาส 1/2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสีย 14.2 ล้ านบาท กล่าวคือ
ลดลงจากไตรมาส 1/2558 จานวน 5.6 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 27.8% ของส่วนแบ่งกาไรในปี ก่อน เนื่องจากกาไรจากกองทุน
รวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา
(CTARAF)
ซึง่ เป็ นเงินลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ ลดลงจากปี ที่ผา่ นมา
กาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุม
ในไตรมาส 1/2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม 63.7 ล้ านบาท
(ไตรมาส 1/2558: กาไร 68.9 ล้ านบาท) กล่าวคือ ลดลงจากปี 2558 จานวน 5.2 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 7.6% ของกาไรสุทธิ
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในปี ก่อน
กาไรสุทธิ
ส่วนที่ 3.3 (11) หน้ าที่ 13

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

ในไตรมาส 1/2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิ จานวน 757.7 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 76.1 ล้ านบาท หรื อ
9.1% โดยมีสดั ส่วนกาไรสุทธิตอ่ รายได้ รวมเท่ากับ 14.3% ลดลงจากปี ที่แล้ วซึง่ เท่ากับ 16.2%
11.2

ฐานะการเงิน

11.2.1 ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 24,499.2 ล้ านบาท ลดลงจากสิ ้นปี 2557
จานวน 270.7 ล้ านบาท หรื อลดลง 1.1% ส่วนใหญ่เนื่องจากการตัดค่าเสือ่ มราคาของที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ระหว่างปี
ทังนี
้ ้ สินทรัพย์ของบริ ษัทและบริษัทย่อยทีม่ ีสาระสาคัญมีดงั นี ้
ลูกหนี ้การค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีลกู หนี ้การค้ า-สุทธิจานวน 492.6 ล้ านบาท ลดลงจากสิ ้นปี 2557
จานวน 38.7 ล้ านบาท หรื อประมาณ 7.2% บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลีย่ ประมาณ 15 วัน (ระยะเวลาการ
เก็บหนีเ้ ฉลีย่ คานวณโดยไม่รวมยอดขายของ CRG เนือ่ งจาก ยอดขายเกื อบทัง้ หมดของ CRG เป็ นการขายเงิ นสด) ซึง่ เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการให้ สนิ เชื่อของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย คือ 15-30 วัน โดยมีรายละเอียดตารางแยกวิเคราะห์อายุ
ลูกหนี ้ ดังนี ้

ภายในวันที่ครบกาหนดชาระ
เกินวันครบกาหนดชาระ
น้ อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี ้การค้ า – สุทธิ

31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2558
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
377.5
70.3% 371.7
73.8%
111.3
38.3
3.3
6.6
537
(5.6)
531.4

20.7%
7.1%
0.6%
1.3%
100.0%

69.5
54.4
2.4
5.9
503.9
(11.3)
492.6

13.8%
10.8%
0.4%
1.2%
100.0%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลูกหนี ้การค้ าเป็ นลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระร้ อยละ 73.8 และเป็ นลูกหนี ้ที่ครบ
กาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือนร้ อยละ 13.8 โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายในการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ซึง่ วิเคราะห์จาก
ประวัติการชาระหนี ้และคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี ้ในอนาคตของลูกค้ า และได้ พจิ ารณาตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจานวน
ทังสิ
้ ้น 11.3 ล้ านบาท สาหรับลูกหนี ้การค้ าคงเหลือ ณ สิ ้นปี 2558 ซึง่ คาดว่าเพียงพอตามจานวนหนี ้ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงิน
จากลูกหนี ้ไม่ได้
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สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือ ณ สิ ้นปี 2558 และสิ ้นปี 2557 มีจานวนเท่ากับ 675.1 ล้ านบาท และ 635.0 ล้ านบาท ตามลาดับ คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.8 และร้ อยละ 2.6 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ ส่วนใหญ่สนิ ค้ าคงเหลือจะเป็ นของส่วนงานขายอาหาร
และไอศกรี ม ซึง่ จะอยูใ่ นรูปของวัตถุดิบและวัสดุสิ ้นเปลือง มีมลู ค่าเฉลีย่ ร้ อยละ 87 ของสินค้ าคงเหลือโดยรวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นและสิทธิการเช่า – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีทดี่ ิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ จานวน 18,915.4 ล้ านบาท (ปี
2557: 19,010.3 ล้ านบาท) สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น 384.9 ล้ านบาท (ปี 2557: 419.8 ล้ านบาท) และมีสทิ ธิการเช่า – สุทธิ
จานวน 785.9 ล้ านบาท (ปี 2557: 752.3 ล้ านบาท) ซึง่ สามารถแสดงแยกที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน่
และสิทธิการเช่าตามประเภทธุรกิจได้ ดงั นี ้
สินทรัพย์ (ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 2557
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
- ธุรกิจโรงแรม
17,224.2
- ธุรกิจอาหาร
1,786.1
รวม
19,010.3
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น – สุทธิ
- ธุรกิจโรงแรม
54.1
- ธุรกิจอาหาร
365.7
รวม
419.8
สิทธิการเช่า – สุทธิ
- ธุรกิจโรงแรม
704.6
- ธุรกิจอาหาร
47.7
รวม
752.3
รวมที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ , สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตนอื่น และสิทธิการเช่ า 20,182.4
สุทธิ

31 ธ.ค. 2558
17,301.5
1,613.9
18,915.4
48.3
336.6
384.9
747.7
38.2
785.9
20,086.2

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจากสิ ้นปี 2557 จานวน 94.9 ล้ านบาท หรื อประมาณ 0.5% เนื่องจากค่าเสือ่ มราคา
และการตัดจาหนายสินทรัพย์ระหว่างปี 2558
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นลดลงจากปี ก่อน 34.9 ล้ านบาท จากค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดขึ ้นในปี 2558
สิทธิการเช่าลดลงจากสิ ้นปี 2557 จานวน 33.6 ล้ านบาท จากค่าตัดจาหน่ายสิทธิการเช่าที่เกิดขึ ้นในปี 2558
งบแสดงฐานะการเงิน(ล้ านบาท)

ณ 31 ธันวาคม 2558

ณ 31 มีนาคม 2559
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สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2,335
22,108
24,443

2,886
21,827
24,713

24%
-1%
1%

11.2.1 ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
สินทรัพย์
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย: ล้ านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ณ 31 มีนาคม 2559
2,886
21,827
24,713

ณ 31 ธันวาคม
2558
2,335
22,108
24,443

% เปลี่ยนแปลง
24%
-1%
1%

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และสิ ้นปี 2558 มีจานวน 24,713.3 ล้ านบาท และ
24,443.5 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2558 จานวน 269.8 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 1.1% ส่วนใหญ่เนื่องจากการ
เพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และสิ ้นปี 2558 มีจานวนเท่ากับ 2,886.1 ล้ านบาท และ 2,335.4 ล้ าน
บาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 11.7 และร้ อยละ 9.6 ตามลาดับ สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทประกอบด้ วยสินทรัพย์ที่
สาคัญ ดังต่อไปนี ้
(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และสิ ้นปี 2558 มีจานวนเท่ากับ 856.0 ล้ านบาท
และ 448.3 ล้ านบาทตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 3.5 และ ร้ อยละ 1.8 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
(2) ลูกหนี ้การค้ ากิจการอื่นๆสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และสิ ้นปี 2558 มีจานวนเท่ากับ 567.5 ล้ านบาท และ
492.6 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.3 และร้ อยละ 2.0 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ บริ ษัทมี
ลูกหนี ้การค้ ากิจการอื่นๆในสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมเนื่องจากการดาเนินธุรกิจอาหารเป็ น
การขายสินค้ าด้ วยเงินสดเกือบทังหมด
้
ในขณะที่ธุรกิจโรงแรมมีการให้ เครดิตกับเอเย่นต์และโรงแรมที่รับบริ หาร
จัดการประมาณ 15-30 วัน โดยทังนี
้ ้มีระยะเวลาในการเก็บหนี ้เฉลีย่ เท่ากับ 15 วัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และสิ ้นปี 2558 มีจานวนเท่ากับ 21,827.2 ล้ านบาท และ 22,108.1
ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 88.3 และร้ อยละ 90.4 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลัก
ของบริ ษัท ได้ แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และสิ ้นปี 2558 มีจานวนเท่ากับ 18,714.0 ล้ าน
บาท และ 18,915.5 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 1.1 เนื่องจากการตัดค่าเสือ่ มราคาของ อาคารและ
อุปกรณ์ระหว่างปี

ส่วนที่ 3.3 (11) หน้ าที่ 16

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

11.3

แหล่ งที่มาของเงินทุน

11.3.1 แหล่ งที่มาของเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หนี ้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนีส้ ินรวมจานวน 14,545.0 ล้ านบาท ลดลงจากสิ ้นปี 2557
จานวน 1,493.4 ล้ านบาท หรื อลดลง 9.3% จากการที่บริ ษัทมีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้น 2,234.4 ล้ านบาท และ
หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยระยะยาวลดลง 3,792 ล้ านบาท และบริ ษัทได้ มีการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมจานวน 700 ล้ านบาท ในปี 2558
เจ้ าหนี ้การค้ า ณ สิ ้นปี 2558 และสิ ้นปี 2557 มีจานวนเท่ากับ 734.6 ล้ านบาท และ 708.2 ล้ านบาทตามลาดับ คิด
เป็ นร้ อยละ 5.1 และ ร้ อยละ 4.4 ของหนี ้สินรวม ตามลาดับ เจ้ าหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น ส่วนหนึ่งเนื่องจากมีการสัง่ ซื ้อสินค้ ามากขึ ้น
โดยเพิ่มขึ ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ประเภทเงินกู้
วงเงิน
ยอดเบิกใช้
อัตราดอกเบี ้ย
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
1. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
- เงินเบิกเกินบัญชี
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 – สุทธิ**
4,998.7 2.41% - 4.86%
3. เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลหรือ
1.8
7.0%
กิจการอื่น
4. เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการหรื อ
66.9
3.00%
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
5. หนี ้สินสัญญาเช่าการเงิน
6.1
12.0%-13.0%
รวม
4,451.6
8,698.6
* เพื ่อใช้ในโครงการของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ ทและสปา มัลดี ฟส์ (CIRM) โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิ รี สอร์ ท และสปา มัลดี ฟส์ (CRF)
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิ ลด์ (CGCW) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบี ชรี สอร์ ท พัทยา (CMBR) และโรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ท ภูเก็ต (CPBR)
** สุทธิ จากค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี จานวน 1.3 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน(ล้ านบาท)
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2558
7,610
6,879
14,489
9,954
24,443
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6,538
7,427
13,965
10,748
24,713
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินรวมจานวน 13,964.8 ล้ านบาท ลดลงจากสิ ้นปี 2558 จานวน
524.4 ล้ านบาท หรื อลดลง 3.6% จากการที่บริ ษัทชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี ลดลงทังสิ
้ ้น 554.3 ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2549 ผู้ถือหุ้นได้ มีมติที่เกี่ยวข้ องกับทุนจดทะเบียน
ดังต่อไปนี ้
1. อนุมตั ิให้ เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็ นหุ้นละ 1 บาท อันเป็ นผลให้ จานวนหุ้นที่ออก
เสนอขายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทเพิ่มขึ ้นจากเดิมจานวน 180 ล้ านหุ้น เป็ นจานวน 900 ล้ านหุ้น
2. อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 900 ล้ านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,580.8
ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 680.8 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
3. อนุมตั ิให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ดังนี ้
3.1. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 450 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
3.2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 170 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาทเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป
3.3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 60.8 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
ในเดือนสิงหาคม 2549 บริ ษัทได้ รับเงินจากการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 450 ล้ านหุ้น เสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 720 ล้ านบาท (เสนอขายในราคาหุ้นละ 1.60 บาท) และได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วกับ
กระทรวงพาณิชย์จาก 900 ล้ านบาทเป็ น 1,350 ล้ านบาทเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549
ในการประชุมสามัญประจาปี ของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัท จานวน 230,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,580,800,000 บาท
เป็ น 1,350,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัท
11.3.2 แหล่ งที่มาของเงินทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่ วย: ล้ านบาท)
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ณ 31 มีนาคม 2559
6,538
7,426
13,964
10,749
24,713
ส่วนที่ 3.3 (11) หน้ าที่ 18

ณ 31 ธันวาคม 2558
7,610
6,879
14,489
9,954
24,443

% เปลี่ยนแปลง
-14%
8%
-4%
8%
1%
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หนี ้สิน
หนี ้สินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และสิ ้นปี 2558 มีจานวน 13,964.8 ล้ านบาท และ
14,489.2 ล้ านบาทตามลาดับ โดยมีหนี ้สินหมุนเวียนของบริ ษัทประกอบด้ วย
(1) เจ้ าหนี ้การค้ า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และสิ ้นปี 2558 มีจานวนเท่ากับ 632.1 ล้ านบาท และ 734.6 ล้ านบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ 4.5 และ ร้ อยละ 5.1 ของหนี ้สินรวม ตามลาดับ
(2) หุ้นกู้ที่จะถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี ลดลง 800.0 ล้ านบาท เนื่องจากมีห้ นุ กู้ทคี่ รบกาหนดชาระในเดือน
มีนาคม ปี 2559 จานวน 800.0 ล้ านบาท
หนี ้สินไม่หมุนเวียนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และสิ ้นปี 2558 มีจานวนเท่ากับ 7,426.6
ล้ านบาท และ 6,879.1 ล้ านบาทตามลาดับ โดยบริ ษัทมีการชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 234.4 ล้ าน
บาท นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีการออกหุ้นกู้เพิ่มขึ ้นจานวน 800.0 ล้ านบาท ต้ นทุนดอกเบี ้ยร้ อยละ 2.09 ต่อปี เพื่อทดแทนหุ้นกู้
เดิมที่ครบกาหนดชาระ ที่มีดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.75-4.86 ต่อปี ซึง่ มีต้นทุนต่ากว่าหุ้นกู้เดิม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมจานวน 10,748.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี
2558 จานวน 794.2 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 8.0% มาจากกาไรไตรมาส 1 ปี 2559
11.3.3 ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.9 เท่า และ 0.8 เท่า ตามลาดับ ซึ่งเป็ นการจัดโครงสร้ างทางการเงินที่ยงั คงอยู่ในข้ อกาหนดตามเงื่อนไขของ
สัญญาเงินกู้ยืม (Covenant) โดยแหล่งที่มาของเงินทุนส่วนหนึ่งมาจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริ ษัทและจาก
การกู้ยืม
11.4

กระแสเงินสดและการดารงอัตราส่ วนสภาพคล่ อง

11.4.1 สภาพคล่ องกระแสเงินสดของปี 2558
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายละเอียดกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่าง ๆ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557ดังต่อไปนี ้
(หน่วย : ล้ านบาท)
2557
2558
% เปลีย่ นแปลง
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
4,111.2
4,020.8
+2.2%
- กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
(1,766.3)
(1,714.2)
+3.0%
- กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(2,600.6)
(2,396.4)
+8.5%
สุทธิ
(255.7)
(89.8)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2558 และปี 2557 เท่ากับ 4,111.2 ล้ านบาท
และ 4,020.8 ล้ านบาทตามลาดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากกาไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้น 466.0 ล้ านบาท ขณะที่มีการจ่ายภาษี เงินได้
นิติบุคคลให้ แก่กรมสรรพากรในปี 2558 และ 2557 จานวน 226.6 ล้ านบาท และ 199.7 ล้ านบาทตามลาดับ กระแสเงินสด
จากกิจกรรมลงทุนปี 2558 และ 2557 มียอดใช้ ไป 1,766.4 ล้ านบาท และ 1,714.2 ล้ านบาท ตามลาดับเนื่องจากมีการลงทุน
ในสินทรัพย์ถาวรอันได้ แก่การสร้ างอาคาร และการซื ้ออุปกรณ์ รวมถึงการจ่ายเงินชาระสิทธิการเช่า สาหรับกระแสเงินสดจาก
กิจการจัดหาเงินในปี 2558 และ ในปี 2557 มียอดใช้ ไป จานวน 2,600.6 ล้ านบาท และ 2,396.4 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยในปี
2558 บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผล 540.0 ล้ านบาท จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสันจ
้ านวน 942.9 ล้ านบาท จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
จานวน 1,749.9 ล้ านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้จานวน 700.0 ล้ านบาทและมีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น 385.3ล้ านบาท
11.4.2 สภาพคล่ องกระแสเงินสดของงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสาหรับงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
และ 2558 เท่ากับ 1,220.2 ล้ านบาท และ 1,155.0 ล้ านบาทตามลาดับ โดยมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น 65.2
ล้ านบาท เมื่อเทียบกันไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสาหรับงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มียอดใช้ ไป 353.5
ล้ านบาท และ 246.6 ล้ านบาท ตามลาดับเนื่องจากมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอันได้ แก่การสร้ างอาคาร และการซื ้ออุปกรณ์
รวมถึงการจ่ายเงินชาระสิทธิการเช่า
สาหรับกระแสเงินสดจากกิจการจัดหาเงินสาหรับงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และปี 2558 มียอดใช้ ไป
จานวน 514.6 ล้ านบาท และ 1,153.1 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยสาหรับงวด 3 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษัทมีการ
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสันจ
้ านวน 190.0 ล้ านบาท จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจานวน 205.1 ล้ านบาท
11.4.3 การดารงอัตราส่ วนสภาพคล่ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.3 เท่า และ 0.4 เท่า
ตามลาดับ อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2557 สาเหตุหลักเนื่องจากมีห้ นุ กู้ที่จะครบกาหนดชาระใน 1 ปี จานวน 3,300
ล้ านบาท เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริ ษัทย่อยสาหรับปี 2558 ซึง่
เท่ากับ 0.9 เท่า (2557: 1.2 เท่า) บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังคงมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะชาระภาระผูกพันและดอกเบี ้ยได้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.4 เท่า เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 สาเหตุหลัก
เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายชาระคืนหุ้นกู้ที่ครบกาหนดจานวน 800 ล้ านบาท ทาให้ มีห้ นุ กู้ทจี่ ะครบกาหนดชาระใน 1 ปี คงเหลือ
จานวน 2,500 ล้ านบาท (ปี 2558: 3,300 ล้ านบาท) เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึง่ เท่ากับ 0.8 เท่า (2558: 0.9 เท่า) บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังคงมีกระแสเงินสด
เพียงพอทีจ่ ะชาระภาระผูกพันและดอกเบี ้ยได้
11.5

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ส่วนที่ 3.3 (11) หน้ าที่ 20
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1.

ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2558 บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบ
บัญชีให้ แก่ สานักงานสอบบัญชีที่ผ้ ูสอบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและ
สานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมาเป็ นจานวนเงินรวม 6,664,000 บาท
2.

ค่ าบริการอื่น

ในปี 2558 บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรั ลพลาซา จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าบริ การอื่นๆ
ให้ กบั ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
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ส่ วนที่ 4
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้
บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Central Plaza
Hotel Public Company Limited โดยมีสานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ เ่ ลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ("บริ ษัท" หรื อ “ผู้ออกหุ้นกู้”) มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีข้อกาหนดและเงื่อนไข
ตามที่ระบุไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1.

รายละเอียดของตราสารหนีท้ ่ เี สนอขาย
1.1 ลักษณะสาคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
ผู้ออกหุ้นกู้
: บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้

:

หุ้นกู้ของบริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2559
ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2564

ประเภทของหุ้นกู้

:

หุ้นกู้ไม่มีประกัน ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้

:

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

จานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย

:

ไม่เกิน 980,000 (เก้ าแสนแปดหมื่น) หน่วย

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

:

ไม่เกิน 980,000,000 (เก้ าร้ อยแปดสิบล้ าน) บาท

มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ

:

1,000 (หนึง่ พัน) บาท

ราคาเสนอขาย

:

1,000 (หนึง่ พัน) บาท ต่อหน่วย

อายุ

:

5 (ห้ า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

:

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

:

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564

อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้

:

ร้ อยละ 2.45 (สองจุดสีห่ ้ า) ต่อปี

อัตราดอกเบี ้ยผิดนัด

:

อัตราดอกเบี ้ยหุ้นกู้ บวกด้ วยอัตราร้ อยละ 2 (สอง) ต่อปี
ทังนี
้ ้ หากอัตราดอกเบี ้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ ผิดนัดสูงสุดที่
กฎหมายอนุญ าตให้ เ รี ย กเก็ บ ได้ ส าหรั บ หุ้น กู้ ไม่ ว่ า ในขณะใดๆ ให้ อัต รา
ดอกเบี ้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี ้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ เรี ยก
เก็บได้

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 1

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

วันชาระดอกเบี ้ย

:

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ และ 11 สิงหาคมของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยจะทา
การชาระดอกเบี ้ยงวดแรกในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และจะทาการ
ชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

การจดทะเบียนหุ้นกู้

:

ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์จะนาหุ้นกู้ที่เสนอขายในครัง้ นี ้ไปขอจดทะเบียนใน
สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (Thai Bond Market Association) และ/หรื อ
ตลาดรองของหุ้นกู้อื่นใดที่เหมาะสม ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด

สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการ

:

ไม่มี

:

ไม่มี

การซื ้อคืนหุ้นกู้

:

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใดๆ จากตลาดรองหรื อแหล่ง
อื่นๆ ได้ ไม่วา่ ในเวลาใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทาคาเสนอขอซื ้อคืนหุ้นกู้เป็ นการ
ทัว่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องทาคาเสนอขอซื ้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และ
จะต้ องทาการซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซงึ่ ประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทกุ รายอย่าง
เ ท่ า เ ที ย ม กั น ต า ม สั ด ส่ ว น ที่ เ ส น อ ข า ย ซึ่ ง หุ้ น กู้ ที่ ถู ก ซื ้อ ดั ง ก ล่ า ว
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องยกเลิกหุ้นกู้นนั ้

ตลาดรองของหุ้นกู้

:

ไม่มี อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถซื ้อขายหุ้นกู้ได้ ที่ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัท
หลักทรัพย์ หรื อนิติบคุ คลอื่นใดที่มีใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารหนี ้
หรื อตลาดรองอื่นใด

ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด

อนึ่ง ผู้ออกหุ้นกู้อาจแต่งตัง้ ผู้ทาหน้ าที่เป็ นตัวกลางซือ้ ขายหุ้นกู้เพิ่มเติมใน
ภายหลัง ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้ งรายละเอียดเกี่ ยวกับผู้ทาหน้ าที่เป็ นตัวกลาง
ดังกล่าว ให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบทันทีที่มีการแต่งตังเพื
้ ่อดาเนินการแจ้ งต่อ
ผู้ถือหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ :

หุ้นกู้ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A” แนวโน้ มอันดับเครดิต Stable
โดย บริ ษั ท ทริ สเรทติ ง้ จ ากัด

โดยผลการจัด อัน ดับ ที่ เ ผยแพร่ เ มื่ อ วัน ที่

27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ทังนี
้ ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดอายุห้ นุ กู้

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 2

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

สัญลักษณ์ ท่ กี าหนดในการจัดอันดับตราสารหนีร้ ะยะยาว
บริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด หรื อ ทริ ส ใช้ สญ
ั ลักษณ์ตวั อักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตามระดับความสามารถของ
ผู้ออกตราสารหนี ้ในการชาระดอกเบี ้ย และคืนเงินต้ นของตราสารหนี ้ระยะยาวจานวน 8 (แปด) อันดับ โดยเริ่ มจาก AAA ซึ่ง
เป็ นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึง่ เป็ นอันดับต่าสุด แต่ละสัญลักษณ์มีความหมาย ดังนี ้
AAA

: อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสีย่ งต่าที่สดุ มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์สงู สุด
ความเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้ อยมาก

AA

: มีความเสี่ยงต่ามาก มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคื นเงินต้ นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้ รับ
ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ใน
ระดับ AAA

A

: มีความเสี่ยงในระดับต่า มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงิ นต้ นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้ รับ
ผลกระทบจากความเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจและสิง่ แวดล้ อมอื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่สงู กว่า

BBB

: มีความเสีย่ งในระดับปานกลาง มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่
มีค วามอ่อ นไหวต่อ การเปลี่ย นแปลงทางธุ รกิ จ เศรษฐกิ จ และสิ่ง แวดล้ อ มอื่น ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชาระหนี ้ที่ออ่ นแอลง เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า

BB

: มีความเสี่ยงในระดับสูง มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ต่ากว่าระดับปาน
กลาง และจะได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิ จ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่น ๆ ค่อนข้ า ง
ชัดเจน ซึง่ อาจส่งผลให้ ความสามารถในการชาระหนี ้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสม

B

: มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นในเกณฑ์ต่า และอาจจะ
หมดความสามารถในการชาระหนี ไ้ ด้ ต ามการเปลี่ย นแปลงของสถานการณ์ ท างธุ ร กิ จ เศรษฐกิ จ และ
สิง่ แวดล้ อมอื่น ๆ

C

: มีความเสีย่ งในการผิดนัดชาระหนี ้สูงที่สดุ บริ ษัทไม่มีความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นตาม
กาหนดอย่างชัดเจน โดยต้ องอาศัยเงื่อนไขที่เอื ้ออานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อมอื่น ๆ อย่าง
มาก จึงจะมีความสามารถในการชาระหนี ้ได้

D

เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นได้ ตาม
กาหนด

หมายเหตุ

อันดับเครดิต AA ถึง C อาจมีเครื่ องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) ต่อท้ าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
อันดับเครดิตจากทริ สเรทติ ้งสะท้ อนความสามารถในการชาระหนี ้ของผู้ออกตราสารหนี ้โดยไม่รวมความ
เสีย่ งในการเปลีย่ นแปลงการชาระหนี ้จากสกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี ้ ทริ สยังกาหนด "แนวโน้ มอันดับเครดิต" (Rating Outlook) ควบคูไ่ ปกับการจัดอันดับเครดิตองค์กร
(Company Rating) เพื่อสะท้ อนมุมมองของทริ สเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิต

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 3

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

ขององค์กรในระยะปานกลางหรื อมากกว่า โดยทริ สเรทติ ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจในอนาคตที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี ้
ขององค์กร
ทังนี
้ ้แนวโน้ มอันดับเครดิตของตราสารหนี ้ที่ออกโดยบริ ษัทหนึง่ ๆ จะเท่ากับแนวโน้ มอันดับเครดิตของบริ ษัท
นัน้
แนวโน้ มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่

1.2

แนวโน้มบวก (Positive)
หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ ้น
แนวโน้มคงที ่ (Stable)
หมายถึงอันดับเครดิตอาจไม่เปลีย่ นแปลง
แนวโน้มลบ (Negative)
หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับลดลง
แนวโน้มไม่ชดั เจน (Developing) หมายถึงอันดับเครดิตอาจปรับขึ ้น ปรับลดลง หรื อไม่เปลีย่ นแปลง
สรุปข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

ข้ อกาหนดสิทธิ

:

ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สาหรับหุ้นกู้
(รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

หน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

:

1.

คารับรองของผู้ออกหุ้นกู้
ตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี ้คงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้ คา
รับรองและรับประกันต่อผู้ถือหุ้นกู้วา่

1.1 ผู้อ อกหุ้น กู้เป็ นนิ ติบุค คลประเภทบริ ษั ท มหาชนจากัด ที่จ ดทะเบี ย น
ถูกต้ องตามกฎหมายของประเทศไทย โดยเป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนอยู่
ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย และได้ รั บ อนุญ าตให้ ด าเนิ น
กิจการตามวัตถุประสงค์โดยชอบด้ วยกฎหมาย
1.2 การดาเนินการหรื อการกระทาใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ในการออกและเสนอ
ขายหุ้ นกู้ เป็ นการกระท าที่ ช อบด้ วยกฎหมายและเป็ นไปตาม
วัต ถุป ระสงค์ แ ละข้ อ บัง คับ ของผู้อ อกหุ้น กู้ รวมทัง้ กฎ ระเบี ย บของ
สานัก งาน ก.ล.ต. ทุก ประการ และไม่ เ ป็ นการกระท าที่ ฝ่ าฝื นหรื อ
หลีกเลี่ยงพันธะ ข้ อผูกพัน ข้ อรับรอง หรื อข้ อสัญญาใดๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้
ให้ ไว้ หรื อมีอยูก่ บั บุคคลอื่นๆ
1.3 การออกหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้
ตามมติที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 28
เมษายน พ.ศ. 2559 โดยอนุมัติ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการ
บริ ษั ท แ ละ/หรื อ บุ ค ค ลที่ ค ณะ กรรม ก า รบริ ษั ทม อบหม า ย
มี อ านาจในการพิ จ ารณาก าหนดรายละเอี ย ด และเงื่ 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

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 4

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

ต่าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ ตามที่เห็ นสมควร โดยให้ อ ยู่ภายใต้ ข้อก าหนด
ประกาศ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
1.4 ผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับอนุญาต ความยินยอม ใบอนุญาต หรื อได้ กระทาการ
อื่นใดตามที่จาเป็ นเพื่อให้ สิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้
มีความสมบูรณ์ถกู ต้ องตามกฎหมาย และมีผลบังคับใช้ ได้ ตามเงื่อนไข
และข้ อตกลงที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
1.5 ไม่มีเหตุการณ์ ใดๆ ได้ เกิดขึ ้นและกาลังดาเนินอยู่ และไม่มีเหตุการณ์
หรื อการละเว้ นที่เกี่ยวข้ องกับหรื อถือว่าเกี่ยวข้ องกับการผิดนัดใดๆ ของ
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ เกิดขึ ้น ซึง่ เมื่อมีการให้ คาบอกกล่าว และ/หรื อ เมื่อเวลาได้
ล่วงพ้ นไป และ/หรื อ เมื่อมีการบรรลุเงื่อนไขอื่นใด จะทาให้ เจ้ าหนี ้ราย
หนึง่ รายใดหรื อหลายรายของผู้ออกหุ้นกู้มีสทิ ธิประกาศให้ หนี ้ของตนถึง
กาหนดชาระและพึงชาระก่อนถึงกาหนดเวลาชาระหนี ้ หรื อคู่สญ
ั ญา
ใดๆ มีสิทธิยกเลิกหรื อบอกเลิกสัญญาใดๆ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้เป็ นคู่ สญ
ั ญา
โดยสัญญาดังกล่าวมีความสาคัญต่อการประกอบธุรกิจหรื อสถานะทาง
การเงินของผู้ออกหุ้นกู้
2.

หน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้
ตลอดระยะเวลาที่ ยั ง คงมี ห นี ค้ งค้ างภายใต้ หุ้ นกู้ ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะ
ดาเนินการดังต่อไปนี ้

2.1 การประกอบธุรกิจและการเอาประกันภัยของผู้ออกหุ้นกู้และบริ ษัทย่อย
ผู้อ อกหุ้น กู้ต้ อ งใช้ ค วามพยายามอย่า งดี ที่ สุด และจะด าเนิ น การให้
บริ ษัทย่อยใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ ในการประกอบธุรกิจของตนให้
เหมาะสมและมี ประสิท ธิ ภาพ และเป็ นไปตามหลัก การจัดการและ
บริ หารองค์กรที่ดี
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องดาเนินการบริ หารและบารุ งรักษาและดาเนินการให้
บริ ษั ทย่อ ยแต่ละบริ ษั ท บริ ห ารและบารุ งรั ก ษาทรั พ ย์ สิน ที่ใ ช้ ในการ
ประกอบธุรกิจของตน ให้ เป็ นไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิในการ
บารุ งรักษาที่ดีและเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปของการประกอบธุรกิ จ
นันๆ
้ และตามกฎหมายหลักที่ใช้ บงั คับและเกี่ยวข้ องโดยตรงกับธุรกิจที่
เกี่ยวข้ อง
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องจัดให้ มีและดารงรักษาไว้ และดาเนินการให้ บริ ษัท
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ย่อ ยจัดให้ มี และด ารงรั กษาไว้ ซึ่งการประกันภัยในส่วนของตนตาม
วงเงิ นประกันภัยและต่อความเสี่ยงภัยทัง้ หลายซึ่งผู้ประกอบการใน
ลัก ษณะเดี ย วกั น กั บ ผู้ ออกหุ้ นกู้ หรื อบริ ษั ท ย่ อ ยดั ง กล่ า วจะเอา
ประกันภัยไว้ ตามปกติ
2.2 บัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้และบริ ษัทย่อย
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดทาและเก็บรักษาและจะดูแลให้ บริ ษัทย่อยจัดทาและ
เก็ บ รั ก ษาซึ่ง บัญ ชี แ ละงบการเงิ น อย่ า งเหมาะสมและถูก ต้ อ งตาม
หลักการทางบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปในประเทศไทย
2.3 การจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดเตรี ยมและจัดให้ มีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนีต้ าม
เวลาที่กาหนดไว้ ณ สานักงานใหญ่ ของผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นกู้
สามารถตรวจสอบและคัดสาเนาได้ โดยสะดวก ระหว่างวันและเวลาทา
การของผู้ ออกหุ้ นกู้ แต่ ทั ง้ นี จ้ ะต้ องไม่ เ ป็ นการขั ด ขวางต่ อ การ
ดาเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุห้ นุ กู้
(ก) สาเนาของข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้และสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้
โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันลงนามในสัญญาแต่งตังนายทะเบี
้
ยน
หุ้นกู้ ทัง้ นี ้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องส่งมอบคู่ฉบับของข้ อกาหนดสิทธิ นีใ้ ห้
นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้มีเหตุ
จ าเป็ นและสมควร ผู้ ถื อ หุ้ นกู้ มี สิ ท ธิ ข อคู่ ฉ บับ ของข้ อก าหนดสิ ท ธิ
ดังกล่าวจากนายทะเบียนหุ้นกู้ได้
(ข) สาเนางบการเงิน รายงาน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี ้
(1) ส าเนางบการเงิ น รายไตรมาสที่ ผ้ ู สอบบัญ ชี ไ ด้ สอบทานตาม
มาตรฐานการสอบบัญ ชี กาหนดโดยสมาคมนักบัญ ชี และผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยจัดให้ มีภายในวันเดียวกันกับ
วันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้สง่ ให้ แก่สานักงาน ก.ล.ต. แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ
จะต้ องไม่เกิน 45 (สีส่ บิ ห้ า) วัน นับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละไตรมาส
(2) สาเนางบการเงิ นประจางวดการบัญชีที่มีผ้ ูสอบบัญชี รับอนุญาต
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ ว โดยจัดให้ มีภายในวันเดียวกัน
กับวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้สง่ ให้ แก่สานักงาน ก.ล.ต. แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ จะต้ องไม่เกิน 2 (สอง) เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชี
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(3) รายงานประจาปี ที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ โดยจัดให้ มี
ภายในวันเดียวกันกับวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้สง่ ให้ แก่สานักงาน ก.ล.ต. แต่
ทังนี
้ ้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้ องไม่เกิน 4 (สี่) เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชี
(4) แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี โดยจัดให้ มีภายในวันเดียวกันกับ
วันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้สง่ ให้ แก่สานักงาน ก.ล.ต. แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ
จะต้ องไม่เกิน 3 (สาม) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
(5) รายงานการทบทวนผลการจัด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของหุ้น กู้
(Credit Update) ที่จัดทาโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ โดยจะส่งให้ ภายในวันที่ผ้ อู อก
หุ้นกู้ได้ รับใบรายงานดังกล่าวจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(ค) สาเนาเอกสารที่เป็ นหลักฐานแสดงว่าได้ มีการชาระเงินค่าดอกเบี ้ยตาม
หุ้นกู้ทงหมดโดยครบถ้
ั้
วนแล้ ว โดยจัดให้ มีภายในวันที่ครบกาหนดชาระ
ดอกเบี ้ยนันๆ
้
(ง) หนังสือแจ้ งการยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ซื ้อหุ้นกู้คืนจากตลาด
รอง (ถ้ ามี)
(จ) หนั ง สื อ แจ้ งการเปลี่ ย นแปลงนายทะเบี ย นหุ้ นกู้ ในกรณี มี ก าร
เปลีย่ นแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้
(ฉ) เอกสารหรื อหลักฐานอื่นที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้จะร้ องขอตามสมควร
2.4 หน้ าที่ในการจัดทาและส่งรายงานให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดทาและส่งรายงานให้ ผ้ ูถือหุ้นกู้ทุกรายผ่านทางนาย
ทะเบี ย นหุ้ นกู้ ตามชื่ อ และที่ อ ยู่ ข องผู้ ถื อ หุ้ นกู้ ที่ ป รากฏอยู่ใ นสมุ ด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อรายงานให้ ทราบถึงเรื่ องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วนั ที่
ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ทราบถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) จานวนหรื อสัดส่วนการกู้ยืมเงิน การค ้าประกัน หรื อการก่อภาระหนี ้อื่น
ของผู้ออกหุ้น กู้ที่อาจทาให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้มีภาระหนีเ้ กิ นสัดส่วนหรื อผิ ด
เงื่อนไขที่ได้ ผกู พันไว้ ตามข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้
(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยประสบความเสียหายอย่างร้ ายแรง
เช่น มีการขาดทุนหรื อมีการลดทุนอย่างมีนยั สาคัญ หรื อกรณีเกิดความ
เสียหายขึ ้นกับทรัพย์สนิ ที่เป็ นสาระสาคัญในการประกอบธุรกิจของตน

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 7

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

เป็ นต้ น
(ค) รายงานเหตุการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่สามารถชาระหนี ้ให้ ผ้ ู
ถือหุ้นกู้ได้
(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชาระหนี ้ต่อเจ้ าหนี ้เงินกู้ และ/หรื อ เจ้ าหนี ้ตามตราสาร
หนี ้ที่มีมลู ค่าหนี ้ (ไม่วา่ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน ) เป็ นจานวนเงิน
ตังแต่
้ 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้ านบาท) ขึ ้นไป หรื อจานวนเงินใน
สกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับเงินจานวนดังกล่าว หรื อกรณีบริ ษัทย่อยผิด
นัดชาระหนี ้ต่อเจ้ าหนี ้เงินกู้ และ/หรื อ เจ้ าหนี ้ตามตราสารหนี ้ที่มีมลู ค่า
หนี ้ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน ) เป็ นจานวนเงินรวมกันเกิน
กว่า 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้ านบาท) หรื อจานวนเงินในสกุลเงิน
อื่นที่เทียบเท่ากับเงินจานวนดังกล่าว
(จ) ผู้ ออกหุ้ นกู้ ต้ องค าพิ พ ากษาเสร็ จเด็ ด ขาด หรื อค าชี ข้ าดของ
อนุญาโตตุลาการให้ ชาระเงินครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ รวมกันเกินกว่า
400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้ านบาท) หรื อจานวนเงิ นในสกุลเงินอื่นที่
เทียบเท่ากับเงินจานวนดังกล่าว หรื อกรณีบริ ษัทย่อยต้ องคาพิพากษา
เสร็ จเด็ดขาด หรื อคาชี ้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ ชาระเงินครัง้ เดียว
หรื อหลายครั ง้ รวมกันเกิ น กว่า 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้ านบาท)
หรื อจานวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับเงินจานวนดังกล่าว เว้ นแต่
ผู้ออกหุ้นกู้หรื อบริ ษัทย่อย มีความสามารถชาระหนี ้ดังกล่าวได้ ครบถ้ วน
ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในคาพิพากษาเสร็ จเด็ดขาด หรื อคาชี ้ขาด
อันเป็ นที่สดุ ของอนุญาโตตุลาการนัน้ และการชาระหนี ้นันไม่
้ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถในการชาระหนี ้ตามหุ้นกู้
ของผู้ออกหุ้นกู้
(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดหรื อเงื่อนไขที่มีอยู่ในใบหุ้นกู้หรื อใน
ส่วนใดส่วนหนึง่ ของข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้
(ช) ผู้อ อกหุ้น กู้ และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยหยุด ประกอบกิ จ การทัง้ หมดหรื อ
บางส่วน อันมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการประกอบธุรกิจของตน
(ซ) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์หรื อลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
(ฌ) ผู้ออกหุ้นกู้กระทาหรื อถูกกระทาอันมีลกั ษณะเป็ นการครอบงาหรื อถูก
ครอบงากิจการตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และ
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ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
(ญ) สาเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะในส่วนของผู้ถือหุ้นกู้รายดังกล่าว)
เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้จัดส่งหรื อดาเนินการให้ นาย
ทะเบียนหุ้นกู้จดั ส่ง
(ฎ) กรณีใดๆ ที่มีหรื อจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้หรื อต่อ
การตัดสินใจในการลงทุน หรื อความสามารถของผู้ออกหุ้ นกู้ในการ
ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรื อรายงานใดๆ ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้จดั ส่งให้
มีข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อมีข้อความคลุมเครื อ หรื อไม่ชดั เจน หรื อมีข้อมูลอื่นใด
ที่ผ้ ูถือ หุ้น กู้เ ห็ นว่ามี ความจ าเป็ นที่ต้ อ งส่งเพิ่ม เติม หรื อมี กรณี อื่ น ใดที่จ ะมี
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้หรื อต่อการตัดสินใจในการลงทุน ผู้
ออกหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งข้ อชี ้แจงหรื อส่งข้ อมูลใดๆ เพิ่มเติมให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทราบ
2.5 หน้ าที่อานวยความสะดวกในการเข้ าตรวจเอกสาร
ผู้ออกหุ้นกู้จะอานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นกู้ในการเข้ าตรวจดู
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรื อเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ตามที่ผ้ ู
ถือหุ้นกู้ร้องขอตามสมควรในระหว่างเวลาทาการของผู้ออกหุ้นกู้หรื อ
นายทะเบียนหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี ) ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรให้ แก่ ผ้ ูออกหุ้นกู้ทราบ เป็ นเวลาล่ วงหน้ าอย่างน้ อ ย 7
(เจ็ด) วัน ก่อนหน้ าวันที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ประสงค์จะเข้ าตรวจดูเอกสารดังกล่าว
2.6 การชาระภาษี
ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระและจะดาเนินการให้ บริ ษัทย่อยแต่ละบริ ษัทของตน
ชาระภาษี ต่าง ๆ ทังสิ
้ ้นที่เรี ยกเก็ บจากสินทรั พย์ รายรั บ รายได้ หรื อ
ก าไรของตน ก่ อ นที่ ภ าษี นั น้ ๆ จะล่ ว งเลยก าหนดที่ จ ะต้ องช าระ
ตลอดจนจะท าการช าระหรื อ ด าเนิ น การให้ มี ก ารช าระเงิ น ตามข้ อ
เรี ยกร้ องอันชอบด้ วยกฎหมายต่างๆ ทังสิ
้ ้น ไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ที่
เป็ นข้ อเรี ยกร้ องที่หากว่าการไม่ชาระแล้ วอาจก่อให้ เกิดภาระติดพันหรื อ
สิท ธิ ยึดหน่ว งเหนื อสินทรั พย์ รายรั บ รายได้ หรื อก าไรในส่วนที่เ ป็ น
สาระสาคัญได้ หรื อก่อให้ เกิดบุริมสิทธิ เหนือหนี ้อื่นๆ เว้ นแต่ในกรณีที่
(1) ภาษี หรื อเงินดังกล่าวกาลังอยู่ในระหว่างการโต้ แย้ งโดยสุจริ ตและ
โดยวิธีการที่ถูกต้ อง และ (2) ได้ มีการกันเงินสารองหรื อเงินเผื่อเหลือ
ตามที่อาจจาเป็ นต้ องกันไว้ แล้ วสาหรับเรื่ องดังกล่าว ตามหลักการบัญชี
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ที่เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
2.7 การเปลีย่ นตัวนายทะเบียนหุ้นกู้
หากมีความจาเป็ นที่จะต้ องเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะ
จัดหาบุคคลเพื่อรับการแต่งตังให้
้ เป็ นนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ โดยเร็ ว
ที่สดุ เท่าที่จะสามารถกระทาได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ต้ องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน
นับแต่วนั ที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ทราบ หรื อควรจะทราบว่าจะต้ องมีการเปลี่ยนตัว
บุคคลดังกล่าว
2.8 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องจัดให้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือของหุ้นกู้จาก
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
ตลอดอายุห้ นุ กู้
อนึง่ ตลอดอายุห้ นุ กู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดการให้ มีสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบทาการทบทวนผลการ
จัดอันดับเครดิตสาหรับ หุ้นกู้ดงั กล่าว เมื่อมีเหตุการณ์อย่า งหนึ่งอย่าง
ใดเกิดขึ ้นอันอาจมีผลกระทบต่อการจัดอันดับเครดิต หรื อทบทวนผล
การจัดอันดับเครดิตตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่ อถือดังกล่าว
เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้แต่อย่างใด
ซึ่งผลการทบทวนการจัดอันดับเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอด
อายุของหุ้นกู้
2.9 การจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย และ/หรื อในตลาดตรา
สารหนี ้
ผู้ออกหุ้นกู้จะนาหุ้นกู้ที่เสนอขายในครัง้ นี ้ไปขอจดทะเบียนในสมาคม
ตลาดตราสารหนี ้ไทย (Thai Bond Market Association) และ/หรื อใน
ตลาดรองของหุ้นกู้อื่นใดที่เหมาะสม ภายในวันออกหุ้นกู้ และจะคงให้
หุ้นกู้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย และ/
หรื อในตลาดรองของหุ้นกู้อื่นๆ ที่เหมาะสม ตลอดอายุห้ นุ กู้
2.10 การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดสิทธิ
ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะปฎิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ วยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรั พย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องรวมทัง้ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
และคาสัง่ ต่างๆ ที่ออกตามกฎหมายโดยเคร่งครัดและจะปฎิบตั ิตามข้ อ
ผูกพันและเงื่อนไขต่างๆ ของข้ อกาหนดสิทธิ โดยเคร่ งครั ดตลอดอายุ
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ของหุ้นกู้จนกว่าหนี ้หุ้นกู้ได้ ระงับลงทังจ
้ านวน หรื อกรณีที่ห้ ุ นกู้ได้ ระงับ
ลงทังจ
้ านวนก่อนครบกาหนดอายุของหุ้นกู้ (แล้ วแต่กรณี)
2.11 การดารงอัตราส่วนทางการเงิน
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องดารงสัดส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ของผู้ออกหุ้นกู้ใน
อัตราส่วนไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึง่ ) ณ วันสิ ้นงวดบัญชีของแต่ละปี โดย
ทาการคานวณจากงบการเงินรวม
ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ ของการคานวณอัตราส่วนดังกล่าวข้ างต้ นให้ ค า
จากัดความตามที่ระบุไว้ มีความหมายดังต่อไปนี ้
"หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย" หมายถึง หนี ้สินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีภาระ
ดอกเบี ้ยตามที่ปรากฎในงบการเงินรวม ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึง ส่วนของหนี ้สิน
ที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่ผ้ อู อกหุ้นกู้เข้ าค ้าประกัน อาวัล หรื อ ก่อภาระ
ผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้ แก่บุคคลใดๆ หรื อนิติบคุ คลอื่น (การ
ค ้าประกันไม่รวมถึงกรณีที่บคุ คลอื่นเข้ าผูกพันตนเป็ นผู้ค ้าประกันผู้ออก
หุ้นกู้) แต่ไม่รวมถึงรายได้ รับล่วงหน้ ารอตัดบัญชี โดยหนี ้สินที่มีภาระ
ดอกเบี ้ยที่เกิดจากสัญญาเช่าจะใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
มีผลบังคับใช้ ณ วันออกหุ้นกู้
"ส่วนของผู้ถือหุ้น " หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่
ปรากฎในงบการเงินรวม
"งบการเงิ นรวม" หมายถึง งบการเงิ นรวมประจาปี (Consolidated
Annual Financial Statements) ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ ตรวจสอบหรื อ
สอบทานโดยผู้สอบบัญชีและผู้ออกหุ้นกู้ได้ จดั ส่งให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ ว
2.12 การดารงสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะต้ องด ารงสถานะเป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.13 ลาดับการชาระหนี ้
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องดาเนินการเพื่อให้ ภาระข้ อผูกพันต่าง ๆของผู้ออกหุ้น
กู้ที่มีอยู่ตามหุ้นกู้นีม้ ีลาดับการชาระหนีอ้ ย่างน้ อยที่สุด เท่าเทียมกับ
บรรดาภาระข้ อผูกพันอื่น ๆ (ที่ไม่ด้อยสิทธิหรื อไม่มีบรุ ิ มสิทธิเหนือกว่า)
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ทังสิ
้ ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้
2.14 การรับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด
เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอไม่วา่ เมือ่ ใด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องส่งมอบเอกสารซึง่ ลง
นามโดยกรรมการผู้มีอานาจของผู้ออกหุ้นกู้ (หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบ
อานาจจากกรรมการผู้มีอานาจ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ว่า จากข้ อมูลที่ผ้ อู อก
หุ้นกู้ได้ รับทราบในขณะนัน้ ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด หรื อ
เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็ นเหตุผิดนัดเกิดขึ ้น และไม่มีคดีความหรื อการ
อนุญาโตตุลาการที่ผ้ ูออกหุ้นกู้เป็ นจาเลยหรื อผู้ถูกกล่าวหา (ยกเว้ น
กรณีที่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทราบแล้ ว (ถ้ ามี))
3.

ข้ อละเว้ นของผู้ออกหุ้นกู้
ตลอดระยะเวลาที่ยงั คงมีหนี ้คงค้ างภายใต้ ห้ นุ กู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องไม่
กระทาการดังต่อไปนี ้

3.1 การควบรวมกิจการ
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ (และจะจัดการมิให้ บริ ษัทย่อย) ดาเนินการใดๆ เพื่อ
หรื อเกี่ยวข้ องกับการรวมหรื อควบกิจการของบริ ษัทของตนหรื อกิจการ
ของตนกับผู้อื่น หรื อกระทาการหรื อยินยอมให้ มีการกระทาใดๆ ที่มี
ลักษณะหรื อมีผลเช่นเดียวกับการรวมหรื อควบกิจการ
3.2 การเลิก การยุติก ารด าเนิ น การ และการเปลี่ย นแปลงลัก ษณะของ
กิจการ
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ (และจะจัดการมิให้ บริ ษัทย่อย) ดาเนินการใดๆ เพื่อ
หรื อเกี่ยวข้ องกับการเลิกหรื อยุติการประกอบกิจการ หรื อเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของกิจการในสาระสาคัญที่กาลังดาเนินอยู่ในปั จจุบนั (ไม่ว่า
ทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วนที่สาคัญ) ยกเว้ นในกรณีที่การเลิกหรื อยุติการ
ประกอบกิ จ การดัง กล่า วไม่ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบในทางลบอย่ า งมี
นัยสาคัญต่อความสามารถในการชาระหนี ้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้
3.3 การไม่จ่ายเงินปั นผล
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ประกาศจ่ายเงินปั นผลในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ไม่สามารถ
ชาระเงินต้ น และ/หรื อ ดอกเบี ้ยหุ้นกู้ หรื อผิดนัดชาระหนี ้ใดๆ ตามหุ้นกู้
นี ้ และการผิดนัดหรื อผิดเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้ รับการแก้ ไข ทังนี
้ ้ เว้ น
แต่จะได้ รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ก่อน
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3.4 การลดทุน
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดาเนินการใดๆ เพื่อให้ มีการลดทุนชาระแล้ วของผู้ออก
หุ้นกู้ เว้ นแต่ เป็ นกรณี การลดทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดผลขาดทุน
สะสมทางบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ ามี) และการลดทุนดังกล่าวจะต้ องไม่
ทาให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้มีเงินสดหรื อทรัพย์สนิ ลดลง
ดอกเบี ้ยหุ้นกู้

:

1.

ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี ้ยสาหรับหุ้นกู้ในอัตราคงที่ร้อยละ 2.45 (สอง
จุดสี่ห้า) ต่อปี โดยชาระทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันกาหนดชาระ
ดอกเบี ้ยหุ้นกู้

2.

จานวนดอกเบี ้ยสาหรับหุ้นกู้ในแต่ละงวดดอกเบี ้ย ให้ คานวณจากเงิน
ต้ นของหุ้นกู้ ในอัตราร้ อยละ 2.45 (สองจุดสี่ห้า ) ต่อปี โดยอาศัย
หลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้ อยหกสิบห้ า) วัน และโดยการนับ
จานวนวันที่ผา่ นไปจริ งในแต่ละงวดดอกเบี ้ยที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ การเลื่อนวันชาระดอกเบี ้ยเพื่อให้ เป็ นวันทาการ ตามที่กาหนดไว้
ในข้ อ 8.2 ของข้ อกาหนดสิทธินนั ้ จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการคานวณ
ดอกเบี ้ยที่กาหนดไว้ นี ้ เว้ นแต่ในกรณีวนั ชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ ายไม่
ตรงกับวันทาการ ให้ เลือ่ นวันชาระดอกเบี ้ยดังกล่าวเป็ นวันทาการถัดไป
และจะต้ องนาจานวนวันทังหมดที
้
่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วัน
ชาระดอกเบี ้ยที่เลือ่ นออกไป มารวมคานวณดอกเบี ้ยด้ วย

3.

ในกรณีที่ผลการคานวณดอกเบี ้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้ มีจานวนทศนิยม
มากกว่า 6 (หก) ตาแหน่ง ให้ ปัดทศนิยมให้ เหลือเพียง 6 (หก)ตาแหน่ง
โดยให้ ปัดเศษทศนิยมขึ ้นในกรณีที่มีเศษมากกว่าหรื อเท่ากับ 5 (ห้ า)
นอกนันให้
้ ปัดลง

4. ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชาระหนี ้เงินต้ น ตามเงื่อนไขในข้ อกาหนด
สิทธิ (ซึ่งรวมถึงกรณีที่หนี ้ถึงกาหนดชาระโดยพลันตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
11.2 ของข้ อกาหนดสิทธิ ) ดอกเบี ้ยสาหรับหนี ้ที่ค้างชาระนับจากวันถึง
กาหนดชาระจนถึงวันที่ผ้ ูออกหุ้นกู้ทาการชาระหนีค้ รบถ้ วนให้ คิดใน
อัตราดอกเบี ้ยผิดนัด
การชาระเงินต้ นของหุ้นกู้

:

(ก) กรณีทวั่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินต้ นตามหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้โดยทา
การชาระโดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีของผู้ถือ
หุ้นกู้ตามที่ได้ แจ้ งไว้ กบั นายทะเบียนหุ้นกู้ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งความ
ประสงค์การขอรับชาระโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีพร้ อมนาส่งสาเนาสมุด
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บัญชีหน้ าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และสาเนาบัตรประชาชนหรื อ
เอกสารแสดงการเป็ นนิ ติ บุค คลที่ รั บ รองส าเนาถูก ต้ องให้ แก่ น าย
ทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า14 (สิบสี)่ วันก่อนวันชาระเงินต้ นหรื อโดยเช็ค
ขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สง่ ถึงผู้ถือหุ้นใน
ต่างประเทศ) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยูท่ ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
กู้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้
ไม่จาเป็ นต้ องนาใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรื อส่งมอบให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้
(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ชาระเงินต้ นตามหุ้นกู้ ให้ แก่บุคคลที่ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือ
แจ้ งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ นายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็ นผู้ทรงสิทธิ ใน
หุ้นกู้จานวนต่างๆ ที่ลง ทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ในชื่อของศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์โดยทาการชาระผ่านนายทะเบีย นหุ้นกู้ โดยการโอน
เงินเข้ าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้ แจ้ งไว้ กบั นายทะเบียนหุ้นกู้ ซึ่งผู้ถือ
หุ้นกู้จะต้ องแจ้ งความประสงค์การขอรับชาระโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี
พร้ อมนาส่งสาเนาสมุดบัญชี หน้ าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และ
สาเนาบัตรประชาชนหรื อเอกสารแสดงการเป็ นนิติบคุ คลที่รับรองสาเนา
ถูกต้ องให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนวันชาระ
เงินต้ น หรื อโดยเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรื อไปรษณีย์ทางอากาศ (Air Mail) (ใน
กรณี ที่ ส่ง ถึ ง ผู้ถื อ หุ้น กู้ ในต่ า งประเทศ) ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น กู้ ตามที่ อ ยู่ที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อ
การไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จาเป็ นต้ องนาใบหุ้นกู้หรื อใบรับเพื่อใช้
แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรื อส่งมอบให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้
การชาระดอกเบี ้ยหุ้นกู้
หรื อเงินอื่นใด (ถ้ ามี)

:

(ก) กรณีทวั่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี ้ยหรื อเงินจานวนอื่นใดภายใต้ ห้ นุ
กู้ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นกู้โดยทาการชาระโดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้
โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตาม ที่ได้ แจ้ งไว้ กบั นายทะเบียน
หุ้นกู้ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งความประสงค์การขอรับชาระโดยการโอน
เงิ น เข้ า บัญ ชี พ ร้ อมน าส่ง สาเนาสมุด บัญ ชี ห น้ า ที่ มี ชื่ อ ของผู้ถื อ หุ้น กู้
ปรากฏอยูแ่ ละสาเนาบัตรประชาชนหรื อเอกสารแสดงการเป็ นนิติบคุ คล
ที่รับรองสาเนาถูกต้ องให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน
ก่อนวันชาระดอกเบี ้ยหรื อเงินจานวนอื่นใด (ถ้ ามี)หรื อโดยเช็คขีดคร่ อม
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เฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรื อ ไปรษณี ย์ อ ากาศ (Air Mail) (ในกรณี ที่ ส่ง ถึ ง ผู้ถื อ หุ้น กู้ใ น
ต่างประเทศ)ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
กู้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชาระดอกเบี ้ย ทังนี
้ ้ ในการ
ชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จาเป็ นต้ องนาใบหุ้นกู้มาเวนคืน
ให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้
(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ชาระดอกเบี ้ยหรื อเงินจานวนอื่นใดภายใต้ ห้ นุ กู้ (ถ้ ามี) ให้ แก่บุคคลที่
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ มีหนังสือแจ้ งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็ นผู้
ทรงสิทธิ ในหุ้นกู้จานวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ใน
ชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยทาการชาระโดยผ่านนายทะเบียนหุ้น
กู้ โดยการโอนเงิ น เข้ าบัญ ชี ข องผู้ ถื อ หุ้ นกู้ ตามที่ ไ ด้ แ จ้ งไว้ กั บ นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ ซึง่ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องแจ้ งความประสงค์การขอรับชาระโดย
การโอนเงิ น เข้ า บัญ ชี พ ร้ อมน าส่ง ส าเนาสมุด บัญ ชี ห น้ าที่ มี ชื่ อ ของ
ผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยูแ่ ละสาเนาบัตรประชาชนหรื อเอกสารแสดงการเป็ น
นิติบคุ คลที่รับรองสาเนาถูกต้ องให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 14
(สิบสี่) วันก่อนวันชาระเงินต้ นหรื อโดยเช็ คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายใน
นามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้
ตามที่อยูท่ ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชาระดอกเบี ้ย ทังนี
้ ้
ในการชาระดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จาเป็ นต้ องนาใบหุ้นกู้หรื อ
ใบรับเพื่อใช้ แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรื อส่งมอบให้ แก่นายทะเบียนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื ้อ
คืนหุ้นกู้

1. ผู้ออกหุ้นกู้จะทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการ
ชาระเงินต้ นทังหมดภายใต้
้
ห้ นุ กู้และดอกเบี ้ยงวดสุดท้ าย
2.

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใดๆ จากตลาดรองหรื อ
แหล่งอื่นๆ ได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทาคาเสนอขอซื ้อคืน
หุ้นกู้เป็ นการทัว่ ไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้ องทาคาเสนอขอซื ้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือ
หุ้นกู้ทกุ ราย และจะต้ องทาการซื ้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะ
ขายคืนหุ้นกู้ทกุ รายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

3.

เมื่ อ ผู้อ อกหุ้น กู้ท าการซื อ้ คื น หุ้น กู้แ ล้ ว จะมี ผลท าให้ ห นี ต้ ามหุ้น กู้
ดังกล่าวระงับลง เนื่องจากหนี ้เกลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออก
หุ้น กู้ จะน าหุ้น กู้ดัง กล่า วออกเสนอขายต่อ ไปอี ก มิ ได้ ซึ่ง ผู้อ อกหุ้น กู้

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 15

ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

จะต้ องแจ้ งให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื ้อมาดังกล่าว
รวมทัง้ แจ้ ง เรื่ องการซื อ้ คืนหุ้นกู้ใ ห้ ตลาดรองที่มีการซือ้ ขายหุ้นกู้และ
สานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า ทังนี
้ ้ โดยต้ องเป็ นไปตามกฎหมาย
และประกาศที่เกี่ยวข้ อง
4. ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้ นแต่
เป็ นการซื ้อหุ้นคืนตามข้ อ 10.2 ของข้ อกาหนดสิทธิ หรื อได้ รับโอนหุ้นกู้
มาจากผู้ถือหุ้นกู้หรื อผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้
เหตุผิดนัด

:

กรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ถือเป็ นการผิดนัดตามข้ อกาหนดสิทธิ
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชาระเงินต้ น และ/หรื อ ดอกเบี ้ย เมื่อถึงกาหนดชาระ
ไม่วา่ งวดใดงวดหนึง่
(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง เงื่อนไข หรื อภาระหน้ าที่ ไม่ว่าข้ อใด
ข้ อหนึง่ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ (เว้ นแต่กรณีการไม่ชาระเงิน
ต้ น และ/หรื อ ดอกเบี ้ย) โดยหากเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นเหตุที่สามารถ
แก้ ไขได้ แต่ไม่ได้ รับการแก้ ไขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน
ภายหลังจากวันที่ได้ มีการส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ อู อกหุ้นกู้แก้ ไขการกระทา
ผิดข้ อตกลงดังกล่าวแล้ ว โดยผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายราย
รวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้ที่
ยังมิได้ ทาการไถ่ถอนทังหมด
้
อย่างไรก็ดี หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ น
เหตุที่ไม่สามารถแก้ ไขได้ ก็ให้ ถือว่าเป็ นเหตุผิดนัดเกิดขึ ้นโดยทันที โดย
มิต้องมีระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน เพื่อการแก้ ไขดังกล่าวข้ างต้ น
(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชาระหนี ้ใดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน ) มี
จานวนรวมกันเกินกว่า (400,000,000 (สี่ร้อยล้ าน) บาท หรื อจานวน
เงินในสกุลเงินอื่น ซึ่งมีมลู ค่าเทียบเท่าจานวนเงินดังกล่าว) และ/หรื อ
บริ ษัทย่อยผิดนัดชาระหนี ้ใดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน ) มี
จานวนรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้ าน) บาท (หรื อจานวน
เงินในสกุลเงินอื่น ซึง่ มีมลู ค่าเทียบเท่าจานวนเงินดังกล่าว) หรื อในกรณี
มีเหตุทาให้ เจ้ าหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยมีสิทธิ เรี ยกให้
ชาระคืนหนี ้ดังกล่าวก่อนครบกาหนด โดยการเร่ งรัดการชาระหนี ้ก่อน
ครบกาหนดนัน้ เป็ นผลจากการเกิดเหตุผิดนัด โดยที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ และ/
หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย ไม่ ท าการช าระหนี ด้ ั ง กล่ า วให้ แล้ ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ถึงกาหนดชาระหนี ้นันๆ
้
(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยตกเป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว ถูกพิทกั ษ์
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ทรั พ ย์ หรื อ ถู ก เจ้ าพนัก งานยึ ด บัง คับ หรื อ อายัด ทรั พ ย์ หรื อ มี ก าร
ฟ้ องร้ องเหนือทรัพย์สนิ (ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ ) หรื อผู้ออก
หุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยกระทาการใดๆ อันอาจเป็ นเหตุให้ ตนต้ องตก
อยู่ภายใต้ ข้อสันนิษฐานว่าตนเป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว ตามที่ระบุไว้ ใน
มาตรา 8 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ฉบับแก้ ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2542 หรื อกรณีมีการยื่นขอ (ไม่ว่าโดยบุคคลอื่นหรื อโดย
ตนเอง) ให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยล้ มละลาย โดยศาลที่มี
อานาจได้ รับคาขอนันไว้
้ พิจารณาแล้ ว หรื อมีการเริ่ มดาเนินการ (ไม่ว่า
โดยบุคคลอื่นหรื อโดยตนเอง) เพื่อขอฟื น้ ฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ และ/
หรื อ บริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หรื อ กรณีมีการเจรจา
ปรับโครงสร้ างหนี ้หรื อประนอมหนี ้ของผู้ออกหุ้นกู้และ/หรื อ บริ ษัทย่อย
หรื อ กรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยทาการหยุดพักชาระหนี ้เป็ น
การทัว่ ไป
(จ) หากผู้ ออกหุ้ นกู้ ต้ องค าพิ พ ากษาเสร็ จ เด็ ด ขาด หรื อ ค าชี ข้ าดของ
อนุญาโตตุลาการให้ ชาระเงินครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ รวมกันเกินกว่า
400,000,000 (สีร่ ้ อยล้ าน) บาท (หรื อเงินสกุลอื่นที่มีจานวนเทียบเท่า )
โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถทาการช าระเงิ น ให้ ครบถ้ วนได้ ตามค าสั่ง
ดังกล่าว หรื อผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่วา่ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน ) ซึ่งถือหุ้น
กู้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 (ยี่สิบห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมดมี
้
ความเห็นอันสมควรว่าการชาระเงินดังกล่าวอาจทาให้ ผ้ ูออกหุ้นกู้ไม่
สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดหรื อเงื่อนไขใดๆ ภายใต้ ข้อกาหนดสิทธิ
ได้
(ฉ) กรณีการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ไม่วา่ อย่างใดอย่างหนึง่ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอยู่
ภายใต้ ห้ นุ กู้และข้ อกาหนดสิทธิกลายเป็ นสิ่งที่ มิชอบด้ วยกฎหมาย ขัด
ต่อกฎหมาย หรื อไม่มีผลผูกพันผู้ออกหุ้นกู้
(ช) เมื่อมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง การงดเว้ น หรื อยกเลิกใบอนุญาต หนังสือ
รั บ รอง หนัง สื อ ยิ น ยอม สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ ดๆ ที่ ผ้ ูอ อกหุ้น กู้ และ/หรื อ
บริ ษัทย่อยได้ รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้ าหน้ าที่ บุคคล หรื อนิติบคุ คล
ใด ๆ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัทย่อยจาเป็ นต้ องมีไว้ หรื อใช้ ในการ
ประกอบธุรกิจของตน ซึง่ การแก้ ไขเปลี่ยนแปลง การงดเว้ น หรื อยกเลิก
เช่ น ว่ า นัน้ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบในทางลบอย่ า งมี นัย ส าคัญ ต่ อ
ความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฎิบตั ิตามข้ อกาหนดสิทธิหรื อตาม
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สัญ ญาในการช าระหนี ต้ ามหุ้ นกู้ และผู้ ออกหุ้ นกู้ ไม่ ส ามารถแก้ ไข
เหตุการณ์ดงั กล่าวได้ ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่
เกิดเหตุการณ์นนๆ
ั้
(ซ) เมื่อ ผู้ออกหุ้น กู้หรื อบริ ษัทย่อยถูกดาเนิน การโดยทางกฎหมาย หรื อ
คาสัง่ ของรัฐ หรื อเพราะกรณีอื่นใดอันมีผลให้ การดาเนินงานหรื อธุรกิจ
ของผู้ออกหุ้นกู้หรื อบริ ษัทย่อยดังกล่าวต้ องเปลี่ยนแปลงหรื อสะดุดลง
หรื อมีผลให้ ทรัพย์สนิ หรื อรายได้ ของผู้ออกหุ้นกู้หรื อบริ ษัทย่อยดังกล่าว
ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนต้ องถูกยึด อายัด เวนคืน หรื อตกเป็ นของ
หน่ ว ยงานราชการใดๆ ของราชอาณาจัก รไทย และกรณี ดัง กล่า ว
ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบอย่างสาคัญต่อผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้น
กู้มิได้ แก้ ไขเยียวยาเหตุการณ์ดงั กล่าวภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่
วันเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
ผลของการผิดนัด

:

เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึง่ ตามข้ อ 11.1 ของข้ อกาหนดสิทธิ หาก
(ก) ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่วา่ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน ) ซึ่งถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 25 (ยี่สบิ ห้ า) ของหุ้นกู้ที่ยงั มิได้ ไถ่ถอนทังหมด
้
หรื อ
(ข) มีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบให้ ดาเนินการ หรื อ
(ค) เป็ นกรณีตามข้ อ 11.1 (ก) (ง) หรื อ (ฉ) ของข้ อกาหนดสิทธิ
ผู้ถือหุ้นกู้จะต้ องมีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ ทาการชาระเงิ นต้ นพร้ อม
ด้ วยดอกเบี ้ยตามหุ้นกู้ที่คานวณจนถึงขณะนันซึ
้ ่งถือเป็ นอันถึงกาหนดชาระ
โดยพลันให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ทนั ที โดยให้ ระบุกรณีที่เกิดขึ ้นนันด้
้ วย ทังนี
้ ้ การที่ผ้ ู
ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชาระเงินไม่ว่าจานวนใดๆ ให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นกู้รายใด หากไม่
ปรากฏข้ อเท็จจริ งโดยชัดแจ้ งหรื อมีการพิสจู น์ให้ เห็นชัดแจ้ งเป็ นประการอื่น
ให้ ถือไว้ ก่อนว่าได้ มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนันเกิ
้ ดขึ ้นกับหุ้นกู้ทงหมด
ั้

การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อกาหนด
สิทธิ

:

(1) การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิ ในเรื่ องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่
สาระสาคัญของผู้ถือหุ้นกู้ หรื อเรื่ องที่เห็นได้ ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หุ้นกู้โดยชัดแจ้ ง หรื อในส่วนซึ่งไม่ทาให้ สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง หรื อ
เพื่อให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง กฎ
ระเบียบ หรื อข้ อบังคับ หรื อคาสัง่ ที่มีผลบังคับทัว่ ไป หรื อประกาศ หรื อ
ข้ อบังคับของ สานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
ต่างๆ ของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยและ/หรื อในตลาดตราสารหนี ้
(ในกรณีที่ห้ นุ กู้จดทะเบียนซื ้อขายอยู่ในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
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และ/หรื อ ในตลาดตราสารหนี )้ และ/หรื อ ของตลาดหลัก ทรั พย์ แ ห่ง
ประเทศไทย (ในกรณีที่ห้ นุ กู้จดทะเบียนซื ้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย) หรื อเป็ นการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงตามหลักเกณฑ์ของข้ อ
4.4 วรรค 2 ของข้ อ กาหนดสิทธิ ให้ กระทาได้ โดยไม่ต้อ งได้ รับความ
ยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ มี
ผลใช้ บงั คับเมื่อได้ แจ้ งการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
แล้ ว เว้ นแต่กฎหมายจะกาหนดเป็ นประการอื่น
(2) การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้ อ (1) (แต่ทงนี
ั้ ้
ไม่รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้อนั เป็ นการขยาย
อายุห้ นุ กู้หรื อการชาระหนีต้ ามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็ นหุ้น
หุ้นกู้อื่นหรื อทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรื อบุคคลใด ๆ และเพื่อกรณี
อื่นใดที่กฎหมายห้ ามมิให้ ดาเนินการ) ต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้
ออกหุ้นกู้ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และได้ แจ้ งการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ให้ สานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ ว เว้ นแต่กฎหมายจะกาหนดเป็ นประการ
อื่น
(3) การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้ องไม่ขดั หรื อแย้ ง
กับและเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์
รวมตลอดทังข้
้ อกาหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ. 9/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสาร
หนี ้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (และที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม)
(4) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้ อกาหนดสิทธิที่แก้ ไขเพิ่มเติมให้ นายทะเบียนหุ้นกู้
และสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้ า) วัน นับแต่วนั ที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิและจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้เมือ่ ได้ รับการร้ องขอ
กฎหมายทีใ่ ช้ บงั คับ
2.

:

ข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้ใช้ กฎหมายไทยบังคับ

ข้ อจากัดการโอนตราสารหนีท้ ่ เี สนอขาย

เนือ่ งจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่
และผู้ออกหุ้นกู้ได้ จดข้ อจากัดการโอนหุ้นกู้ให้ จากัดอยู่ในผู้ลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ กบั สานักงาน ก.ล.ต. แล้ วตามข้ อ 35
วรรคสองของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสาร
หนี ้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ดังนันผู
้ ้ ออกหุ้นกู้จะไม่รับและจะดาเนินการให้
นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่วา่ ทอดใดๆให้ แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่
เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
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ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่เป็ นไปตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ กจ.5/2552 เรื่ องการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ทุกประเภท ฉบับลง
วันที่ 13 มีนาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
3.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
3.1

วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

การออกหุ้นกู้ในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่ อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงทีม่ ีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) โดยเสนอขายผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ และเป็ นการเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุน
รายใหญ่ ตามที่ได้ กาหนดประเภทของผู้ลงทุนสถาบัน และ /หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ทุก
ประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มกี ารแก้ ไขเพิ่มเติม) ซึง่ ประกอบด้ วย
เพือ่ ประโยชน์ตามข้ อนี ้ "ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) ธนาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(4) บริ ษัทเงินทุน
(5) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
(6) บริ ษัทหลักทรัพย์
(7) บริ ษัทประกันวินาศภัย
(8) บริ ษัทประกันชีวิต
(9) กองทุนรวม
(10) กองทุนส่วนบุคคลซึง่ บริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรื อ (11) ถึง (26) หรื อของ
ผู้ลงทุนรายใหญ่
(11) กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(12) กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
(13) กองทุนประกันสังคม
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ
(15) กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(17) ผู้ประกอบธุรกิจการซื ้อขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยการซื ้อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า
(18) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(19) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
(20) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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(21) นิติบคุ คลประเภทบรรษัท
(22) นิติบคุ คลซึง่ มีบคุ คลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละเจ็ดสิบห้ าของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง
ทังหมด
้
(23) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22)
(24) ผู้จดั การกองทุนที่มชี ื่อในทะเบียนผู้มีคณ
ุ สมบัติเป็ นผู้จดั การกองทุนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตังและการปฏิ
้
บตั ิ
หน้ าที่ของผู้จดั การกองทุน
(25) ผู้จดั การลงทุนทีม่ ีชื่อในทะเบียนผู้มีคณ
ุ สมบัติเป็ นผู้จดั การลงทุนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตังและการปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ของ
ผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่ ” หมายถึง
(1)

นิติบคุ คลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(ก) มีสว่ นของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ วตังแต่
้ หนึง่ ร้ อยล้ านบาทขึ ้นไป
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผ้ สู อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ วตังแต่
้ ยี่สบิ ล้ านบาทขึ ้นไป

(2)

บุคคลธรรมดาซึง่ นับรวมกับคูส่ มรสแล้ วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(ก) มีสนิ ทรัพย์สทุ ธิตงแต่
ั ้ ห้าสิบล้ านบาทขึ ้นไป ทังนี
้ ้ สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นบั รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซงึ่
ใช้ เป็ นที่พกั อาศัยประจาของบุคคลนัน้
(ข) มีรายได้ ตอ่ ปี ตงแต่
ั ้ สลี่ ้ านบาทขึ ้นไป
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าตังแต่
้ สบิ ล้ านบาทขึ ้นไป

3.2

ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2230-2328 และ 0-2230-2295
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-5750
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ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่ เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-208-4630-36, 4639
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3.3

เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 เป็ นผู้ดาเนินการจัด
จาหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามจานวนและราคาที่ระบุในข้ อ 1 ของส่วนที่ 4
ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
3.4

ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้
รายการค่าใช้ จ่าย(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูล
50,000
ค่าธรรมเนียมขึ ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
196,000
ค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้* โดยประมาณ
150,000
รวมประมาณ
396,000
หมายเหตุ : * ค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ ประกอบด้ วย ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์
ใบหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี ้ชวน เป็ นต้ น

3.5

วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นกู้

ผู้ลงทุนที่ป ระสงค์ จะจองซือ้ หุ้น กู้สามารถติดต่อขอรั บหนังสือ ชี ช้ วนและใบจองซือ้ หุ้นกู้ ได้ ที่สานักงานของ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 และที่หน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มบี ริ การ
รับจองซื ้อ ตังแต่
้ เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ในระหว่าง
เวลาทาการของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) ร่ างหนังสือชีช้ วน เพื่อศึกษา
รายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครัง้ นี ้ได้ ก่อนทาการจองซื ้อหุ้นกู้ จากเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
3.6

วันและวิธีการจองซื ้อและการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้
3.6.1 (ก)

ในกรณีผ้ จู องซื ้อที่เป็ นผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้จะต้ องจองซื ้อหุ้นกู้ขนต
ั ้ ่า 100 (หนึ่งร้ อย) หน่วย หรื อ 100,000 (หนึ่ง
แสน) บาท และทวีคณ
ู ครัง้ ละ 100 (หนึง่ ร้ อย) หน่วย หรื อ 100,000 (หนึง่ แสน) บาท

(ข)

ในกรณีผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ที่เป็ นผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้จะต้ องจองซื ้อหุ้นกู้ขนต
ั ้ ่า 100 (หนึ่งร้ อย) หน่วย หรื อ 100,000 (หนึ่ง
แสน) บาท และทวีคณ
ู ครัง้ ละ 10 (สิบ) หน่วย หรื อ 10,000 (หนึง่ หมื่น) บาท

3.6.2 ผู้ที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้ต้องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อหุ้นกู้ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน
และชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่ อและประทับตราสาคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจอง
ซื ้อ ดังนี ้
(ก)

ในกรณีผ้ จู องซื ้อที่เป็ นผู้ลงทุนรายใหญ่
1) ผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและลง
นามรั บ รองส าเนาถูก ต้ อ ง หรื อ ในกรณี ที่ ไ ม่ มี บัต รประจ าตัว ประชาชน ให้ แ นบบั ต ร
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ประจาตัวที่ทางราชการออกให้ พร้ อมแนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจาตัวประชาชน
พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ อง
2) ผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย ต้ องแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนา
หนังสือเดินทาง พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
3) ผู้ลงทุนที่เป็ นนิติบคุ คลตามกฎหมายไทยหรื อที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้ องแนบสาเนา
หนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คลหรื อสาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่
ออกให้ ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบคุ คล และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลง
นามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
4) ผู้ลงทุนที่เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรื อที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้ อง
แนบสาเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติบุคคลหรื อสาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัท
หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรั บรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ ไม่เกิน 3 (สาม)
เดือน) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และ
ประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจลง
นามซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
(ข) ในกรณีผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ที่เป็ นผู้ลงทุนสถาบัน
1) ผู้ลงทุนที่เป็ นนิติบคุ คลตามกฎหมายไทยหรื อที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้ องแนบสาเนา
หนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คลหรื อสาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับ ล่าสุด (ที่
ออกให้ ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของ
นิติบคุ คล และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลง
นามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
2) ผู้ลงทุนที่เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรื อที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้ อง
แนบสาเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติบุคคลหรื อสาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัท
หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ ไม่เ กิน 3 (สาม)
เดือน) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และ
ประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอานาจลง
นามซึง่ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
3.6.3 ผู้ที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นกู้ต้องจัดส่งเอกสารตามที่กาหนดข้ างต้ น พร้ อมเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตาม
จานวนหุ้นกู้ที่จ องซือ้ ไปที่สานักงานของผู้จัดการการจัด จาหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.2 หรื อ
หน่วยงานขายหรื อสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อ ดังนี ้
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(ก)

วิธีการส่งเอกสารและการชาระเงินค่าจองซื ้อ
1) สาหรับผู้ลงทุนรายใหญ่
 กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อ เป็ นเงินสด หรื อเงินโอน ผู้จองซื ้อ
สามารถจองซื ้อและชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ที่สานักงานใหญ่ หรื อสาขาของผู้จดั การการ
จัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื ้อตังแต่
้ เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของแต่ละ
สาขา ถึงเวลา 15.30 น. หรื อเวลาปิ ดทาการของแต่ละสาขา ของวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.
2559 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยในกรณีที่เป็ นเงินโอน ผู้จองซื ้อต้ องโอนเงิน
ค่าจองซื ้อเข้ าบัญชี ดังนี ้
“บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครัง้ ที่ 2/2559”
 กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อ เป็ นเช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์
เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) ผู้จองซื ้อหุ้นกู้สามารถจองซื ้อและชาระเงินค่าจองซื ้อ
ได้ ที่สานักงานใหญ่ หรื อสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริ การรับจองซื อ้
ตังแต่
้ เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของแต่ละสาขา ถึงเวลา 12.00 น. หรื อเวลา
ปิ ดรั บ เช็ ค เคลีย ร์ ริ่ ง ของแต่ ละสาขา ของวัน ที่ 9 สิ ง หาคม พ.ศ. 2559 โดยเช็ ค
หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็ค ต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และ
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื ้อเท่านัน้ และ
ขีดคร่อมสัง่ จ่ายเข้ าบัญชี ดังนี ้
“บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครัง้ ที่ 2/2559”
2) สาหรับผู้ลงทุนสถาบัน
 กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อ เป็ นเงินสด หรื อเงิ นโอน ผู้จองซื ้อ
สามารถจองซื ้อและชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ที่สานักงานใหญ่ของผู้จดั การการจัดจาหน่าย
หุ้นกู้ ตังแต่
้ เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 10
สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยกรณีที่เป็ นเงินโอน ผู้จองซื ้อต้ องโอนเงินค่าจองซื ้อเข้ า บัญชี
ดังนี ้
“บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครัง้ ที่ 2/2559”
 กรณีผ้ จู องซื ้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื ้อ เป็ นเช็ค หรื อดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์
เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อและชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ที่
สานักงานใหญ่ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตังแต่
้ เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.
ของวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยเช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์
หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าวต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และสามารถ
เรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื ้อเท่านัน้ และขีดคร่ อม
สัง่ จ่ายเข้ าบัญชี ดังนี ้
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“บัญชีจองซื ้อหุ้นกู้ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครัง้ ที่ 2/2559”
(ข)

การดาเนินการจองซื ้อจะต้ องปฏิบตั ิตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่าย
หุ้นกู้จดั เตรี ยมไว้ ในแต่ละสถานที่

(ค)

ผู้จองซื ้อที่แสดงความจานงในการจองซื ้อ และได้ ทาการจองซื ้อหุ้นกู้ดงั กล่าวข้ างต้ นแล้ ว จะขอ
ยกเลิกการจองซื ้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้ น กรณีที่ระบุในข้ อ (จ)) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนดังที่ได้ กล่าวไว้
ข้ างต้ น

(ง)

ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นกู้ก่อนกาหนด หากมีผ้ จู องซื ้อ
หุ้นกู้เข้ ามาครบตามจานวนที่กาหนดแล้ ว

(จ)

หากผู้ลงทุนรายใหญ่ ร ายใดไม่มี ป ระวัติ ก ารท าแบบประเมิ น ระดับ ความเสี่ยงในการลงทุน ที่
เหมาะสมหรื อ Suitability Test ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะดาเนินการให้ ผ้ ลู งทุนรายใหญ่ทา
Suitability Test ก่อนเพื่อประเมินความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนรายใหญ่ดงั กล่าว
หากผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดๆ ดังกล่าวไม่ยินยอมทา Suitability Test ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้น
กู้มีสทิ ธิปฏิเสธการจองซื ้อของผู้ลงทุนรายใหญ่รายดังกล่าวได้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนรายใหญ่ได้ ทา Suitability Test แล้ ว ปรากฏว่าผลจากการประเมินที่ได้ รับ
คือ หุ้นกู้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผ้ ลู งทุนรายใหญ่รับได้ จากการประเมิน แต่
ผู้ลงทุนรายใหญ่ รายดังกล่าวยังคงประสงค์ จะลงทุนในหุ้นกู้อยู่ ผู้ลงทุนรายใหญ่ รายดังกล่าว
จะต้ องลงลายมือชื่อในใบจองหุ้นกู้เพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื ้อว่าตนยินยอมรับความเสี่ยงของหุ้น
กู้ที่จองซื ้อซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผ้ ลู งทุนรายใหญ่รับได้ ตามผลประเมิน Suitability Test
หากผู้ลงทุนรายใหญ่ รายดังกล่าวไม่ยินยอมลงนามยอมรับความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ ในข้ างต้ น
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้มีสทิ ธิปฏิเสธการจองซื ้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนรายใหญ่รายนันได้
้

(ฉ)

สาหรับผู้จองซื ้อที่ยงั ไม่เคยกรอกแบบฟอร์ มการรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า
(KYC/CDD) ผู้จองซื ้อรายดังกล่าวจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มการรู้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (KYC/CDD) ตามแบบที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้กาหนดก่อนการ
จองซื ้อหุ้นกู้

(ช)

ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แจ้ งให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ทราบ (ภายในเวลาทาการของผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้) ว่ามีเหตุที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ต้องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรื อไม่สามารถ
ส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ผู้จองซื ้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื ้อภายในวันทาการ
ถัดไปนับจากวันที่ผ้ อู อกหุ้นกู้แจ้ งระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่
เสนอขายให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ ได้ ดังกล่าว ทัง้ นี ้ หากเหตุการณ์ ดงั กล่าวเกิ ดขึน้ ในวันจองซือ้ หุ้นกู้วัน
สุ ด ท้ าย ให้ ผู้ จองซื อ้ ที่ ป ระสงค์ จ ะยกเลิ ก การจองซื อ้ หุ้ นกู้ ต้ องด าเนิ น การภายในวั น นั น้
(“กาหนดเวลายกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้”)
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3.7

การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้
การเสนอขายหุ้นกู้ครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายทังจ
้ านวนให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยการ
จัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ถือเป็ นดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะ
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
ผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดในจานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื ออาจปฏิเสธการจองซื ้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนราย
ใหญ่รายใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้ การจองหุ้นกู้ในครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จในการขาย
สูงสุด
3.8 การจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีที่มีผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้เกินกว่าจานวนหุ้นกู้ทเี่ สนอขาย การยกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้ และการรับ
จองซื ้อหุ้นกู้เกินกว่าจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
วิ ธีการจัดสรรหุน้ กู้ในกรณีทีม่ ี ผจู้ องซื ้อหุน้ กู้เกิ นกว่าจานวนหุน้ กู้ทีเ่ สนอขาย
ในกรณีที่มีผ้ จู องซื ้อเกินกว่าจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตามที่
เห็นสมควร โดยผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้อาจทาการจัดสรรหุ้นกู้ให้ แก่บคุ คลใดจานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธ
การจัดสรรให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ ทังนี
้ ้ ตามแต่วิธีการที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร
การยกเลิ กการจองซื ้อหุน้ กู้
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 3.6 และ/หรื อ
ในกรณีที่มิได้ รับการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ครบถ้ วนจากผู้จองซื ้อ ณ เวลาที่ทาการจองซื ้อหุ้นกู้ในกรณีชาระเงินโดยเงินสด
หรื อเงินโอน หรื อในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อดร๊ าฟ หรื อแคชเชียร์ เช็ค แต่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื ้อนันๆ
้
การรับจองซื ้อหุน้ กู้เกิ นกว่าจานวนหุน้ กู้ทีเ่ สนอขาย
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการรับจองซื ้อหุ้นกู้เกินกว่าจานวนหุ้ นกู้ที่เสนอขายเพื่อสารองไว้
สาหรับกรณีที่ไม่สามารถเรี ยกชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้จากผู้จองซื ้อในลาดับที่จะได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรื อในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อที่
อยูใ่ นลาดับที่จะได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบตั ิตามวิธีการจองซื ้อและการชาระเงินค่าจองซื ้อตามที่ระบุไว้ ใ นข้ อ 3.6 ซึง่ ผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะตัดสิทธิในการได้ รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื ้อรายนันๆ
้ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่ตดั ออกให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อรายถัดไปจนกว่าจะครบตามจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
3.9 วิธีคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ในกรณีที่ไม่ได้ รับการจัดสรร
ในกรณี ที่ผ้ ูจองซือ้ ไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อได้ รับ การจัดสรรไม่ครบเต็ มตามจานวนที่จองซือ้ ผู้อ อกหุ้นกู้จ ะ
ดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้สง่ คืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร
เต็มตามจานวนที่จองซื ้อ โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ โดยจัดทาเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะ
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ภายใน 14 (สิบสี)่ วันนับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ของผู้จอง
ซื ้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่)
วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ ผู้จองซื ้อดังกล่าวจะมีสิทธิได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี โดยคานวณ
จากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้นนั ้ นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันดังกล่าว จนถึง
(แต่ไม่รวม) วันที่ได้ มีการชาระคืน ทังนี
้ ้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยูท่ ี่ระบุในใบจองซื ้อหุ้นกู้โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่า ผู้จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยถูกต้ อง และผู้จองซื ้อจะไม่มี
สิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ ทังสิ
้ ้น
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3.10 วิธีคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ระงับหรื อหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอ
ขายได้
ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้ ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้สง่ คืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผ้ อู อกหุ้นกู้ระงับหรื อ
หยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรื อไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
หุ้นกู้ โดยจัดทาเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันสิ ้นสุดกาหนดเวลายกเลิกการจอง
ซื ้อหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยูข่ องผู้จองซื ้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สามารถคื นเงิน
ค่าจองซื ้อหุ้นกู้ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี)่ วัน นับแต่วนั สิ ้นสุดกาหนดเวลายกเลิกการจองซื ้อหุ้นกู้ดงั กล่าว ผู้
จองซื ้อดังกล่าวมีสทิ ธิได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ า) ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ที่ต้องคืน
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นกู้นนั ้ นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลา 14 (สิบสี)่ วันดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้ มีการชาระคืน ทังนี
้ ้
ไม่ว่าในกรณี ใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซือ้ หุ้นกู้โดย
ถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซือ้ ได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยถูกต้ อง และผู้จองซือ้ จะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ
ค่าเสียหายใดๆ ทังสิ
้ ้น
3.11 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จัดทาใบหุ้นกู้และส่งมอบให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นกู้ตามจานวนที่ได้ รับการ
จัดสรรภายใน 15 (สิบห้ า) วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ของผู้
ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยูใ่ นใบจองซื ้อหุ้นกู้ หรื อดาเนินการนาหุ้นกู้ที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการนับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้ สาหรับผู้จองซื ้อหุ้นกู้ที่ได้ แจ้ งความประสงค์
ให้ ดาเนินการดังกล่าวไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นกู้
3.12 ภาระภาษี ของหุ้นกู้และผลตอบแทนอื่น
สรุปภาระภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในหุ้นกู้นี ้เป็ นเพียงข้ อมูลทัว่ ไปสาหรับผู้ลงทุนเท่านัน้ และมิใช่คาแนะนา
ทางภาษี อากรแต่อย่างใด ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงควรปรึ กษาทางภาษี อากรของตนเองถึงภาระภาษี ที่เกี่ยวข้ องในการลงทุนในหุ้นกู้
ของตน สรุปภาระภาษี อากรนี ้จัดทาขึ ้นโดยอิงกับกฎหมายภาษี อากรที่ใช้ บงั คับอยู่ ณ วันที่มีการจัดทาเอกสารนี ้ ซึ่งอาจมีการ
เปลีย่ นแปลงในภายหลังได้
อนึ่ง สรุ ปภาระภาษี อากรต่อไปนี ้มิได้ มีความมุ่งหมายที่จะให้ เป็ นข้ อมูลครบถ้ วนสมบูรณ์ ถึงภาระภาษี อากรที่
เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้แต่อย่างใด
ภาระภาษี อากรของผู้ลงทุนและอัตราภาษี อากรที่ต้องชาระจะขึ ้นอยู่กับปั จจัยต่างๆ เช่น นักลงทุนเป็ นบุคคล
ธรรมดาหรื อเป็ นนิติบุคคล ผู้ลงทุนเป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรื อเป็ นผู้ที่ถกู ถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรื อไม่
หรื อเป็ นผู้ที่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศที่มีความตกลงเพื่อการเว้ นการเก็บภาษี ซ้อนกับประเทศไทยหรื อไม่
1) ภาษีเงินได้
กรณีท่ ผี ้ ลู งทุนเป็ นผู้มีถ่ นิ ที่อยู่ในประเทศไทย
กรณีผ้ ลู งทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
(1) ดอกเบี ้ย และผลตอบแทนสาหรั บเงินค่าจองซือ้ หุ้นกู้ ซึ่งผู้ลงทุนได้ รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของ
บริ ษัทจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)
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(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ผลประโยชน์ที่ได้ จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็ นเงินได้ เกิน
กว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษี ในอัตราดังกล่าวที่ถกู หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ตาม (1) หรื อ (2)
ข้ างต้ น โดยไม่ต้องนาดอกเบี ้ย และผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้หรื อผลประโยชน์ที่ได้ รับจากการโอนหุ้นกู้ (แล้ วแต่
กรณี) ไปรวมกับเงินได้ อื่นเพื่อคานวณภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา ซึง่ มีอตั ราภาษี ระหว่างร้ อยละ 5-35 (ห้ าถึงสามสิบห้ า)โดยหาก
ผู้ลงทุนเลือกที่จะนาดอกเบี ้ยและผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้หรื อประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ดงั กล่าวไปรวมกับเงิน
ได้ อื่นเพื่อคานวณภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดานนัน้ ผู้ลงทุนสามารถนาภาษี หกั ณ ที่จ่ายข้ างต้ นมาเป็ นเครดิตในการคานวณภาษี
เงินได้ บคุ คลธรรมดาได้

กรณีผ้ ลู งทุนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยหรื อเป็ น
บริ ษัทห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่จดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรื อมูลนิธิ
หรื อสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรื อสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกาหนดให้ เป็ นองค์การ
หรื อสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษี ดงั ต่อไปนี ้
(1)

ดอกเบี ้ย

ดอกเบี ้ยที่ผ้ ลู งทุนประเภทบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริ ษัทเงินทุน บริ ษัท
หลักทรัพย์ หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้ รับจะต้ องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 1 (หนึ่ง)และต้ องนาดอกเบี ้ยไปรวม
คานวณเป็ นรายได้ เพื่อเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล โดยสามารถนาภาษี หกั ณ ที่จ่ายข้ างต้ นมาเป็ นเครดิตในการคานวณภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คล
ดอกเบี ้ยที่ผ้ ลู งทุนประเภทมูลนิธิ หรื อสมาคมที่ไม่ใช่องค์การหรื อสถานสาธารณกุศลได้ รับจะต้ องถูก
หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 10 (สิบ)
(2)

ผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้

ผลตอบแทนส าหรั บ เงิ น ค่ า จองซื อ้ หุ้ นกู้ ไม่ ต้ องถู ก หัก ภาษี ณ ที่ จ่ า ย แต่ ผ้ ู ลงทุ น จะต้ องน า
ผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ ไปรวมกับรายได้ อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
(3)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์ จากการโอนหุ้น กู้ที่ผ้ ูลงทุนได้ รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผ้ ูลงทุน จะต้ องน า
ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็ นเงินได้ เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้ อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคานวณภาษี
เงินได้ นิติบคุ คล
กรณีท่ ผี ้ ลู งทุนเป็ นผู้ท่ ไี ม่ มีถ่ นิ ที่อยู่ในประเทศไทย
กรณีผ้ ลู งทุนเป็ นบุคคลธรรมดา
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ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรื อไม่นนั ้ กฎหมายไทยจะไม่คานึงถึง
สัญชาติของผู้ลงทุน แต่ใช้ หลักเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทุนนันอยู
้ ่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึ่งหรื อหลายคราวรวมกัน
ตังแต่
้ 180 (หนึง่ ร้ อยแปดสิบ) วันในปี ปฏิทินเดียวกันให้ ถือว่าเป็ นผู้มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
(1)

ดอกเบี ้ย และผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้

เว้ นแต่ข้อกาหนดและเงื่ อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทาขึ ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผ้ ู
ลงทุนมีถิ่นที่อยูจ่ ะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ดอกเบี ้ย และผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ ซึง่ ผู้ลงทุนได้ รับจะถูกหักภาษี ณ
ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)

(2)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้ นแต่ข้อกาหนดและเงื่ อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทาขึ ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผ้ ู
ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเงินได้ เกินกว่าที่ลงทุน จะถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)
กรณีผ้ ลู งทุนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คล
กรณีที่ผ้ ลู งทุนเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตังขึ
้ น้ ตามกฎหมายของต่างประเทศ
และมิได้ ประกอบกิจการหรื อถือว่าประกอบการในประเทศไทยหรื อมิได้ มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้ รับ
ดอกเบี ้ย และผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้หรื อผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรื อในประเทศไทย ผู้ลงทุน
จะมีภาระภาษี อากรดังนี ้
(1)

ดอกเบี ้ย และผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้

เว้ นแต่ข้อกาหนดและเงื่ อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทาขึ ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผ้ ู
ลงทุนมีถิ่นที่อยูจ่ ะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ดอกเบี ้ย และผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื ้อหุ้นกู้ ที่ผ้ ลู งทุนได้ รับจะต้ องถูกหักภาษี
ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)
(2)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้ นแต่ข้อกาหนดและเงื่ อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนที่ทาขึ ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผ้ ู
ลงทุนมีถิ่นที่อยูจ่ ะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็ นเงินได้ เกินกว่าที่ล งทุนจะต้ องถูก
หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 15 (สิบห้ า)
2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ผู้ลงทุนซึง่ ประกอบกิจการในประเทศไทยอาจต้ องเสียภาษี ธุรกิจเฉพาะในอัตราร้ อยละ0.011 (ศูนย์จุด
ศูนย์หนึง่ หนึง่ ) (ซึง่ ได้ รวมถึงภาษี บารุงท้ องถิ่นในอัตราร้ อยละ 10 (สิบ)ของภาษี ธุรกิจเฉพาะแล้ ว)จากยอดดอกเบี ้ยรับและกาไร
ก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการโอนขายหุ้นกู้ หากดอกเบี ้ยหรื อผลประโยชน์ ที่ได้ รับจากการโอนหุ้นกู้ถือเป็ นรายรั บจากการ
ประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุน
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3) อากรแสตมป์
การโอนใบหุ้นกู้ได้ รับยกเว้ นอากรแสตมป์
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ส่ วนที่ 5
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในร่ างหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
ของผู้ออกตราสารหนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ข าดข้ อมู ล ที่
ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
ทั ้งนี ้ การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูลข้ างต้ นครอบคลุมถึ งข้ อมูลของผู้ออกตราสารหนี ้ตามที่ปรากฏในแหล่งข้ อมูลที่ ผ้ ลู งทุน
สามารถตรวจสอบได้ ตามที่ระบุไว้ ในร่ างหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ ในการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูลดังกล่าว ข้ าพเจ้ ามีความรั บผิดชอบต่อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลที่อ้างอิงนั ้นเช่นเดียวกั บการนาข้ อมูลมาแสดงให้ ปรากฏในร่ างหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั ้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกั นกั บที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้
มอบหมายให้ ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากั บเอกสารนี ้ไว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่ มี ล ายมื อชื่ อของ
ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กากั บไว้ ข้ าพเจ้ าจะถื อว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายสุทธิเกี ยรติ จิราธิวัฒน์

กรรมการ

______________________

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

กรรมการ

______________________

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

รองประธานอาวุโส
ฝ่ ายการเงินและบริ หาร

______________________

ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

ส่วนที่ 5 หน้ า ที่ 1

(ร่ าง) ข้ อกาหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สาหรับ
“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี 2564”
หุน้ กูข้ องบริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2564 (“หุ้นกู้”) ออก
โดย บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) เพื่อเสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุน
รายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสาร
หนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (และที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม) ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) เป็ นนายทะเบียนหุน้ กู้
ผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ด้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือโดย บริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จากัด โดยผลการจัดอันดับที่ เผยแพร่ เมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ปรากฏว่าหุ ้นกูไ้ ด้รับการจัดอันดับเท่ากับ “A” แนวโน้มเครดิ ต Stable และผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะ
ดาเนิ นการให้มีการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือของหุ ้นกูต้ ลอดอายุของหุ ้นกูอ้ ย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง โดยบริ ษทั ทริ สเรทติ้ง
จากัด (หรื อสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถืออื่นที่ ได้รับความเห็ นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์) นอกจากนี้ ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะดาเนิ นการนาหุ ้นกูน้ ้ ี ไปขอจดทะเบียนซื้ อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย
(The Thai Bond Market Association) และ/หรื อในตลาดตราสารหนี้รองของหุน้ กูอ้ ื่นใดที่เหมาะสม ภายใน 30 (สามสิ บ) วัน
นับจากวันออกหุน้ กู้ ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะมอบหมายให้นายทะเบียนหุน้ กูเ้ ป็ นผูจ้ ดั ทาและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ว้ตลอด
อายุของหุน้ กู้ และผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะดาเนินการให้นายทะเบียนหุ ้นกูจ้ ดั ทาใบหุ ้นกู้ โดยมีสาระสาคัญตามแบบที่ระบุในเอกสาร
หมายเลข 2 แนบท้ายข้อกาหนดสิ ทธิ ฉบับนี้ และส่ งมอบให้แก่ผจู ้ องซื้ อหุ ้นกูต้ ามจานวนที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิ บ
ห้า) วันทาการนับจากวันปิ ดการเสนอขายหุ ้นกู้ โดยจัดส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยน ตามชื่อและที่ อยูข่ องผูจ้ องซื้ อหุ ้นกูซ้ ่ ึ ง
ปรากฏในใบจองซื้ อหุ ้นกู้ แต่สาหรับผูจ้ องซื้ อหุ ้นกูท้ ี่ได้แสดงความประสงค์ไว้ในใบจองซื้ อหุ ้นกูว้ า่ ต้องการถือหุ ้นกูน้ ้ ี ใน
ระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) นายทะเบียนหุ ้นกูจ้ ะนาหุ ้นกูต้ ามจานวนที่ได้รับการจัดสรรไปฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิ ดการเสนอขายหุน้ กู้
ผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ ะได้รับสิ ทธิ ตามที่ ได้กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ โดยผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ ะต้องผูกพันตาม
ข้อกาหนดสิ ทธิทุกประการ และให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ด้รับทราบและเข้าใจข้อกาหนดต่างๆ ในข้อกาหนดสิ ทธิเป็ นอย่างดีแล้ว
ผูอ้ อกหุ ้นกู้จ ะจัดให้มีก ารเก็บ รั ก ษาส าเนาข้อก าหนดสิ ทธิ และส าเนาสัญญาแต่ งตั้งนายทะเบี ยนหุ ้นกู้ ไว้ ณ
สานักงานของผูอ้ อกหุ ้นกู้ (ในวันออกหุ ้นกู้ สานักงานของผูอ้ อกหุ ้นกูซ้ ่ ึ งเก็บรักษาสาเนาข้อกาหนดสิ ทธิ และสาเนาสัญญา
แต่งตั้งนายทะเบี ยนหุ ้นกู้ ตั้งอยู่ที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุ มวัน กรุ งเทพมหานคร 10330) และ
สานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ ้นกู้ (ในวันออกหุ ้นกู้ สานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ ้นกูต้ ้ งั อยู่ที่ 44 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330) เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นกูข้ อตรวจสอบสาเนาข้อกาหนดสิ ทธิ และสัญญาต่างๆ ดังกล่าว
ได้ในวันและเวลาทาการของผูอ้ อกหุน้ กู้ หรื อนายทะเบียนหุน้ กู้ แล้วแต่กรณี
1.

คาจากัดความ
คาและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยูใ่ นข้อกาหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้ อกาหนดสิทธิ”

หมายถึ ง ข้อก าหนดว่า ด้วยสิ ท ธิ แ ละหน้า ที่ ของผูอ้ อกหุ ้น กู้แ ละผูถ้ ื อ หุ ้น กู้

หน้ าที่ 1

บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

สาหรับหุน้ กู้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
“นายทะเบียนหุ้นกู้”

หมายถึง ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) หรื อผูท้ ี่ ได้รับแต่งตั้งโดย
ชอบให้ทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหุน้ กูแ้ ทน

“บริษัทย่ อย”

หมายถึง (1) นิ ติบุคคลที่ผอู ้ อกหุ ้นกูถ้ ือหุ ้น (ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม)
รวมกันเท่ากับหรื อเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้ง
หมดของนิติบุคคลนั้น และ/หรื อ (2) นิติบุคคลซึ่งผูอ้ อกหุ ้นกูม้ ีอานาจควบคุม
เหนือนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ ให้คาว่า “มีอานาจควบคุม” หมายถึง การมีอานาจไม่
ว่าโดยทางตรงหรื อโดยอ้อมในการสั่งการหรื อกาหนดแนวทางการบริ หาร
หรื อนโยบายของบริ ษทั ไม่วา่ จะโดยการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางสัญญาหรื อโดยทางอื่นใด

“บริษัทร่ วม”

หมายถึง (1) นิติบุคคลที่ผอู ้ อกหุ ้นกูห้ รื อบริ ษทั ย่อยถือหุ ้น (ไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อทางอ้อม) รวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิ บของจานวน
หุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของนิ ติบุคคลนั้น และ/หรื อ (2) นิ ติบุคคลซึ่ งผู ้
ออกหุน้ กูห้ รื อบริ ษทั ย่อยมีอานาจในการมีส่วนร่ วมตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงิ นและดาเนิ นงานของบริ ษทั แต่ไม่ถึงระดับที่ จะควบคุมนโยบาย
ดังกล่าวและไม่ถือเป็ นบริ ษทั ย่อย

“ผู้ถือหุ้นกู้”

หมายถึง ผูท้ รงสิ ทธิในหุน้ กูแ้ ต่ละจานวนตามข้อ 3.3

“ผู้ออกหุ้นกู้”

หมายถึง บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

“วันครบกาหนดไถ่ ถอนหุ้นกู้”

หมายถึง วันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ. 2564

“วันกาหนดชาระดอกเบีย้ ”

หมายถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ และวันที่ 11 สิ งหาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุ
ของหุน้ กู้

“วันทาการ”

หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิ ชย์โดยทัว่ ไปเปิ ดทาการในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ ง
มิใช่วนั เสาร์หรื อวันอาทิตย์ หรื อวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ให้เป็ นวันหยุดของธนาคารพาณิ ชย์

“วันออกหุ้นกู้”

หมายถึง วันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ. 2559

“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้”

หมายถึง สมุดทะเบี ยนหรื อแหล่งข้อมูลทางทะเบี ยนซึ่ งบันทึ กราย ละเอียด
เกี่ยวกับหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุน้ กู้ เช่น ชื่อและที่อยูข่ องผูถ้ ือหุน้ กู้ การโอน การจานา
การอายัด การออกใบหุน้ กูใ้ หม่ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน

หน้าที่ 2

บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง
“สิทธิในหุ้นกู้”

หมายถึง สิ ทธิ ท้ งั ปวงในหุ ้นกู้อนั รวมถึ ง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) สิ ทธิ ในการ
ได้รับชาระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ กู้

“สัญญาแต่ งตั้งผู้จดั การการจัดจาหน่ าย”

หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย ลงวันที่ 4 สิ งหาคม พ.ศ. 2559
ระหว่างผูอ้ อกหุน้ กูก้ บั ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย

“สัญญาแต่ งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้”

หมายถึ ง สั ญ ญาแต่ ง ตั้ง นายทะเบี ย นหุ ้ น กู้ ระหว่า งผู ้อ อกหุ ้ น กู้ กับ นาย
ทะเบียนหุน้ กู้ หรื อสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้ กูร้ ายใหม่เพื่อทาหน้าที่แทน
(ถ้ามี)

“สานักงาน ก.ล.ต.”

หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“หุ้นกู้”

หมายถึง หุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีประกัน ที่ออก
โดย บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) จานวน 980,000 (เก้า
แสนแปดหมื่น) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่ งพัน) บาท ราคา
เสนอขายหน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2564 โดยใช้
ชื่ อว่า “หุ ้นกู้ของบริ ษทั โรงแรมเซ็ นทรั ล พลาซา จากัด (มหาชน) ครั้ งที่
2/2559 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2564”

"อัตราดอกเบีย้ ผิดนัด"

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยของหุ ้นกูต้ ามที่กาหนดในข้อ 8.1 บวกด้วยอัตราร้อย
ละ 2 (สอง) ต่อปี
ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ ยผิดนัดดังกล่าวสู งกว่าอัตราดอกเบี้ ยผิดนัดสู งสุ ดที่
กฎหมายอนุญาตให้เรี ยกเก็บในขณะใดๆ ให้อตั ราดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรี ยกเก็บได้

“ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนราย
ใหญ่ ”

หมายถึง ผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุนรายใหญ่ตามที่ได้นิยามไว้ภายใต้
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552
เรื่ อง การกาหนดคานิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสาร
หนี้ทุกประเภท (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ง “ผูล้ งทุนสถาบัน” ได้แก่
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ธนาคารพาณิ ชย์
(3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(4) บริ ษทั เงินทุน
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(5) บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
(6) บริ ษทั หลักทรัพย์
(7) บริ ษทั ประกันวินาศภัย
(8) บริ ษทั ประกันชีวติ
(9) กองทุนรวม
(10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริ ษทั หลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผูล้ งทุนตาม
(1) ถึง (9) หรื อ (11) ถึง (26) หรื อของผูล้ งทุนรายใหญ่
(11) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(12) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(13) กองทุนประกันสังคม
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ
(15) กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(16) ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้า
(17) ผูป้ ระกอบธุ รกิ จการซื้ อขายล่ วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้ อ ขาย
สิ นค้าเกษตรล่วงหน้า
(18) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(19) สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
(20) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(21) นิติบุคคลประเภทบรรษัท
(22) นิ ติบุคคลซึ่ งมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ด
สิ บห้าของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
(23) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึ่งมีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (22)
(24) ผูจ้ ดั การกองทุนที่มีชื่อในทะเบียนผูม้ ีคุณสมบัติเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบตั ิหน้าที่
ของผูจ้ ดั การกองทุน
(25) ผูจ้ ดั การลงทุนที่ มีชื่อในทะเบี ยนผูม้ ีคุณสมบัติเป็ นผูจ้ ดั การลงทุ นตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบตั ิหน้าที่
ของผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(26) ผูล้ งทุนอื่นใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
และ “ผูล้ งทุนรายใหญ่” หมายถึง
(1) นิติบุคคลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
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ตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตามงบ
การเงินปี ล่าสุดที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ยสี่ ิ บล้านบาทขึ้นไป
(2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีสินทรัพย์สุทธิ ต้ งั แต่ห้าสิ บล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ดงั กล่าว
ไม่ นับ รวมมูล ค่ าอสัง หาริ มทรั พย์ซ่ ึ ง ใช้เ ป็ นที่ พกั อาศัยประจ าของ
บุคคลนั้น
(ข) มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่สี่ลา้ นบาทขึ้นไป
(ค) มีเงิ นลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่
สิ บล้านบาทขึ้นไป
2.

ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่ าทีต่ ราไว้ อัตราดอกเบีย้ และอายุของหุ้นกู้

2.1

หุ ้นกูเ้ ป็ นหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ โดยมีอตั ราดอกเบี้ ย
คงที่เท่ากับร้อยละ 2.45 (สองจุดสี่ หา้ ) ต่อปี และมีอายุ 5 (ห้า) ปี นับจากวันออกหุน้ กู้

2.2

ในวันออกหุน้ กู้ หุน้ กูม้ ีจานวนทั้งหมด จานวนไม่เกิน 980,000 (เก้าแสนแปดหมื่น) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วย
ละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมหุน้ กูไ้ ม่เกิน 980,000,000 (เก้าร้อยแปดสิ บล้าน) บาท

3.

ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

3.1

นายทะเบี ยนหุ ้นกู้มีหน้าที่ ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบี ยนหุ ้นกูท้ ี่ จ ะต้องออกใบหุ ้นกู้ตามแบบที่ กาหนดไว้ใน
เอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกาหนดสิ ทธิให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กูท้ ุกราย โดยในส่ วนของหุ ้นกูท้ ี่ฝากไว้กบั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือหุ ้นกูแ้ ทนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกูน้ ้ นั นายทะเบียน
หุ ้นกูจ้ ะออกใบหุ ้นกูห้ รื อออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ ้นกูต้ ามแบบที่นายทะเบียนหุ ้นกูก้ าหนดให้แก่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์

3.2

นายทะเบียนหุน้ กูม้ ีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้ กูท้ ี่จะต้องจัดทาและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้
ไว้จนกว่าหุน้ กูท้ ้ งั หมดจะได้รับการไถ่ถอน

3.3

(ก) ผูท้ รงสิ ทธิในหุน้ กูก้ รณี ทวั่ ไป สิ ทธิ ในหุ ้นกูจ้ ะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็ นเจ้าของหุ ้นกูจ้ านวนดังกล่าวอยู่
ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูเ้ มื่อสิ้นเวลาทาการในวันทาการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิ ตามหุ ้นกู้ หรื อวันแรกของ
การปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นกู้ หรื อวันอื่ นใดตามที่ กาหนดไว้เป็ นกรณี เฉพาะตามข้อกาหนดสิ ทธิ
(แล้วแต่กรณี ) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุน้ กูซ้ ่ ึงสามารถใช้ยนั กับผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ด้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวัน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิ ทธิในหุน้ กูจ้ ะตกได้แก่ผรู ้ ับโอนหุน้ กู้
(ข) ผูท้ รงสิ ทธิ ในหุ ้นกูก้ รณี ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือหุ ้นกูแ้ ทน สิ ทธิ ในหุ ้นกูจ้ ะตกได้แก่บุคคลที่ นาย
ทะเบี ยนหุ ้นกู้ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็ นผูท้ รงสิ ทธิ ในหุ ้นกูจ้ านวนดังกล่าวที่
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยูใ่ นวันทาการก่อนวันที่จะมีการใช้
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สิ ทธิตามหุน้ กู้ หรื อวันแรกของการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นกู้ หรื อวันอื่นใดตามที่กาหนดไว้เป็ นกรณี
เฉพาะตามข้อกาหนดสิ ทธิ (แล้วแต่กรณี ) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตามกฎหมาย
3.4

เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผูอ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อนายทะเบียนหุ ้นกู้ นายทะเบียนหุ ้นกูม้ ีหน้าที่ตามสัญญา
แต่งตั้งนายทะเบี ยนหุ ้นกูท้ ี่ จะต้องออกใบหุ ้นกูใ้ ห้แก่ผูท้ รงสิ ทธิ ในหุ ้นกูท้ ี่ ฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ
ลงทะเบียนให้ผทู ้ รงสิ ทธิในหุ ้นกูร้ ายดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกูต้ ามจานวนที่ได้รับแจ้งจาก
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ ้นกูแ้ ละลงทะเบี ยนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ ้นกูจ้ ะแก้ไข
จานวนรวมของหุน้ กูท้ ี่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจานวนหุน้
กูท้ ี่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผูท้ รงสิ ทธิ ในหุ ้นกูอ้ อก ส่ วนจานวนรวมของหุ ้นกูท้ ี่ปรากฏในใบหุ ้นกูห้ รื อ
ใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ ้นกูท้ ี่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์น้ นั หากนายทะเบียนไม่ได้ทาการแก้ไข (ไม่วา่ ด้วย
เหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจานวนลดลงตามจานวนของหุ ้นกูท้ ี่ได้แยกไปออกใบหุ ้นและลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู ้
ทรงสิ ทธิในหุน้ กูด้ งั กล่าว

4.

การโอนหุ้นกู้

4.1

การโอนหุน้ กูใ้ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก)

แบบการโอนหุ ้นกูร้ ะหว่างผูโ้ อนและผูร้ ับโอน การโอนหุ ้นกูจ้ ะสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนหุ ้นกูซ้ ่ ึ งเป็ นผูท้ ี่สมุด
ทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นกูร้ ะบุชื่อเป็ นเจ้าของหุ ้นกูจ้ านวนที่ จะทาการโอน หรื อผูร้ ับโอนคนสุ ดท้ายโดยมีการ
สลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่ องครบถ้วนจากผูท้ ี่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี ) ได้ส่งมอบใบหุ ้นกู้
ให้แก่ผรู ้ ับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ดว้ ย
ผลของการโอนหุ ้นกูร้ ะหว่างผูร้ ับโอนกับผูอ้ อกหุ ้นกู้ การโอนหุ ้นกูจ้ ะใช้ยนั กับผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ด้ก็ต่อเมื่อ
ผูร้ ับโอนหุ ้นกูอ้ ยูร่ ะหว่างลงทะเบี ยนการโอนหุ ้นกูใ้ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกูโ้ ดยนายทะเบียนหุ ้นกูไ้ ด้
รับคาขอลงทะเบี ยนการโอนหุ ้นกูพ้ ร้ อมทั้งใบหุ ้นกูท้ ี่ ผูร้ ับโอนหุ ้นกู้ได้ลงลายมื อชื่ อเป็ นผูร้ ั บโอนใน
ด้านหลังของใบหุน้ กูน้ ้ นั ครบถ้วนแล้ว
ผลของการโอนหุน้ กูร้ ะหว่างผูร้ ับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ ้นกูจ้ ะใช้ยนั กับบุคคลภายนอกได้ก็
ต่อเมื่อนายทะเบียนหุน้ กูไ้ ด้ลงทะเบียนการโอนหุน้ กูใ้ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูเ้ รี ยบร้อยแล้ว

(ข)

การขอลงทะเบียนการโอนหุ ้นกูจ้ ะต้องกระทา ณ สานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ ้นกูใ้ นวันและเวลา
ทาการของนายทะเบียนหุ ้นกู้ และจะต้องทาตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ ้นกูก้ าหนด โดยผูข้ อ
ลงทะเบียนจะต้องส่ งมอบใบหุ ้นกูท้ ี่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐาน
อื่น ๆ ที่ยนื ยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุน้ กูต้ ามที่นายทะเบียนหุน้
กูก้ าหนดให้แก่นายทะเบียนหุน้ กูด้ ว้ ย ซึ่งนายทะเบียนหุน้ กูจ้ ะลงทะเบียนการโอนหุน้ กูใ้ นสมุดทะเบียนผู ้
ถือหุน้ กูใ้ ห้แล้วเสร็ จภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการหลังจากวันที่นายทะเบียนหุน้ กูไ้ ด้รับคาขอลงทะเบียนการ
โอนหุน้ กูพ้ ร้อมทั้งใบหุน้ กูแ้ ละหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี
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การโอนหุ ้นกูด้ งั กล่าวจะเป็ นการฝ่ าฝื นต่อข้อกาหนดสิ ทธิ บทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายหรื อคาสั่งศาล
ซึ่งนายทะเบียนหุน้ กูจ้ ะมีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหุน้ กูด้ งั กล่าวได้
4.2

สาหรั บการโอนหุ ้นกูท้ ี่ ฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์น้ นั ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

4.3

เนื่องจากผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ด้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ด้
จดข้อจากัดการโอนให้จากัดอยูใ่ นผูล้ งทุนในลักษณะดังกล่าวไว้กบั สานักงาน ก.ล.ต. แล้วตามข้อ 35 วรรคสอง
ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 9/2552 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสาร
หนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้น ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะ
ไม่รับและจะดาเนินการให้นายทะเบียนหุ ้นกูไ้ ม่รับจดทะเบียนการโอนหุ ้นกูไ้ ม่วา่ ในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่
ไม่ใช่ผลู ้ งทุนสถาบัน และ/หรื อ ผูล้ งทุนรายใหญ่ ตามประกาศดังกล่าว เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก

4.4

เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นประการอื่นในข้อกาหนดสิ ทธิน้ ี หรื อเว้นแต่ขอ้ บังคับหรื อระเบียบของสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ ไทย และ/หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกาหนดไว้เป็ นประการอื่น ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะประกาศและดาเนิ นการให้
นายทะเบียนหุน้ กูป้ ิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูพ้ กั การโอนหุน้ กูเ้ ป็ นเวลา 14 (สิ บสี่ ) วันก่อนวันกาหนดชาระดอกเบี้ย
หุน้ กู้ หรื อวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู้ หรื อวันกาหนดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ หรื อวันประชุมผูถ้ ือหุ ้นกู้
แล้วแต่กรณี เพื่อกาหนดสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ กูใ้ นการรับชาระดอกเบี้ย การรับชาระเงินต้น การรับผลประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ หรื อเพื่อกาหนดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นการเข้าประชุมผูถ้ ือหุ ้นกู้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากวันปิ ดสมุด
ทะเบียนวันแรกไม่ใช่วนั ทาการก็ให้เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่าวไปเป็ นวันทาการถัดไป โดยให้ปิดสมุด
ทะเบียนไปจนสิ้ นวันสุ ดท้ายของการปิ ดสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นกู้ (ซึ่ งในกรณี ดงั กล่าว ระยะเวลาในการปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ ะเหลือน้อยกว่า 14 (สิ บสี่ ) วัน ทั้งนี้ วิธีการเกี่ยวกับการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกูด้ งั กล่าว
ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการอื่นใดตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยหรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกาหนดก็ได้ การปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกูด้ งั กล่าวให้กาหนดตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันเริ่ มต้น
ระยะเวลาการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กู้
ทั้งนี้ นายทะเบียนหุน้ กูแ้ ละผูอ้ อกหุน้ กูข้ อสงวนสิ ทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หุ ้นกู้โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากที่ ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นกูแ้ ต่อย่างใด และการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวจะ
เป็ นไปตามวิธีการตามที่ทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด
ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ กูด้ อ้ ยลง

5.

สถานะของหุ้นกู้

5.1

หุน้ กูเ้ ป็ นหนี้ของผูอ้ อกหุน้ กูซ้ ่ ึงมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผูถ้ ือหุน้ กูจ้ ะมีสิทธิ ได้รับชาระหนี้
ไม่ดอ้ ยกว่าสิ ทธิได้รับชาระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ท้ งั ในปั จจุบนั และในอนาคต
ของผูอ้ อกหุน้ กู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุม้ ครองให้ได้รับชาระหนี้ก่อน
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6.

คารับรองของผู้ออกหุ้นกู้
ผูอ้ อกหุน้ กูร้ ับรองต่อผูถ้ ือหุน้ กูท้ ุกรายดังต่อไปนี้

6.1

ผูอ้ อกหุน้ กูเ้ ป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษทั มหาชนจากัดที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย โดยเป็ น
บริ ษทั ที่จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับอนุญาตให้ดาเนิ นกิจการตามวัตถุประสงค์
โดยชอบด้วยกฎหมาย

6.2

การดาเนิ นการหรื อการกระทาใดๆ ของผูอ้ อกหุ ้นกู้ในการออกและเสนอขายหุ ้นกูเ้ ป็ นการกระทาที่ ชอบด้วย
กฎหมายและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของผูอ้ อกหุ ้นกู้ รวมทั้งกฎ ระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. ทุก
ประการ และไม่เป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นหรื อหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรื อข้อสัญญาใดๆ ที่ผอู ้ อกหุ ้น
กูใ้ ห้ไว้หรื อมีอยูก่ บั บุคคลอื่นๆ

6.3

การออกหุ ้นกูใ้ นครั้ งนี้ ได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของผูอ้ อกหุ ้นกูต้ ามมติที่ประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยอนุมตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ บุคคลที่
คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายมีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุ ้นกู้ รวมทั้ง
พิจารณาและดาเนิ นการต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องได้ตามที่ เห็ นสมควร โดยให้อยู่ภายใต้ขอ้ กาหนด ประกาศ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.4

ผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ด้รับอนุญาต ความยินยอม ใบอนุ ญาต หรื อได้กระทาการอื่นใดตามที่ จาเป็ นเพื่อให้สิทธิ และหน้าที่
ของผูอ้ อกหุน้ กู้ และผูถ้ ือหุน้ กูม้ ีความสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมาย และมีผลบังคับใช้ได้ตามเงื่อนไขและข้อตกลง
ที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ

6.5

ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ได้เกิ ดขึ้นและกาลังดาเนิ นอยู่ และไม่มีเหตุการณ์หรื อการละเว้นที่ เกี่ ยวข้องกับหรื อถื อว่า
เกี่ยวข้องกับการผิดนัดใดๆ ของผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ด้เกิดขึ้น ซึ่ งเมื่อมีการให้คาบอกกล่าว และ/หรื อ เมื่อเวลาได้ล่วงพ้น
ไป และ/หรื อ เมื่อมีการบรรลุเงื่ อนไขอื่นใด จะทาให้เจ้าหนี้ รายหนึ่ งรายใดหรื อหลายรายของผูอ้ อกหุ ้นกูม้ ีสิทธิ
ประกาศให้หนี้ ของตนถึงกาหนดชาระและพึงชาระก่อนถึงกาหนดเวลาชาระหนี้ หรื อคู่สัญญาใดๆ มีสิทธิ ยกเลิก
หรื อบอกเลิกสัญญาใดๆ ซึ่ งผูอ้ อกหุ ้นกูเ้ ป็ นคู่สัญญาโดยสัญญาดังกล่าวมีความสาคัญต่อการประกอบธุ รกิจหรื อ
สถานะทางการเงินของผูอ้ อกหุน้ กู้

7.

หน้ าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้
ตลอดระยะเวลาที่ยงั คงมีหนี้คงค้างภายใต้หุน้ กู้ ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะดาเนินการดังต่อไปนี้

7.1.1

การประกอบธุรกิจและการเอาประกันภัยของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละบริ ษทั ย่อย
ผูอ้ อกหุ ้นกูต้ อ้ งใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดและจะดาเนิ นการให้บริ ษทั ย่อยใช้ความพยายามอย่างดี ที่สุด ในการ
ประกอบธุรกิจของตนให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ และเป็ นไปตามหลักการจัดการและบริ หารองค์กรที่ดี
ผูอ้ อกหุ ้นกู้จะต้อ งด าเนิ นการบริ หารและบารุ งรั กษา และด าเนิ นการให้บริ ษทั ย่อ ยแต่ละบริ ษทั บริ ห ารและ
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บารุ งรักษาทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของตน ให้เป็ นไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิในการบารุ งรักษา
ที่ดีและเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปของการประกอบธุรกิ จนั้นๆ และตามกฎหมายหลักที่ใช้บงั คับและเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ผูอ้ อกหุ ้น กู้จ ะต้อ งจัด ให้มี แ ละด ารงรั กษาไว้แ ละด าเนิ น การให้บ ริ ษ ัท ย่อ ยจัด ให้มี แ ละด ารงรั กษาไว้ ซึ่ ง การ
ประกันภัยในส่วนของตนตามวงเงินประกันภัยและต่อความเสี่ ยงภัยทั้งหลายซึ่งผูป้ ระกอบการในลักษณะเดียวกัน
กับผูอ้ อกหุน้ กูห้ รื อบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะเอาประกันภัยไว้ตามปกติ
7.1.2

บัญชีและงบการเงินของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละบริ ษทั ย่อย
ผูอ้ อกหุ ้นกู้จะจัดทาและเก็บรั กษาและจะดู แลให้บริ ษทั ย่อยจัดทาและเก็บรั กษาซึ่ งบัญชี และงบการเงิ นอย่า ง
เหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปในประเทศไทย

7.1.3

การจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กู้
ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะจัดเตรี ยมและจัดให้มีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ ตามเวลาที่กาหนดไว้ ณ สานักงานของผูอ้ อกหุ ้นกู้
เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นกูส้ ามารถตรวจสอบและคัดสาเนาได้โดยสะดวกระหว่างวันและเวลาทาการของผูอ้ อกหุ ้นกู้ แต่
ทั้งนี้จะต้องไม่เป็ นการขัดขวางต่อการดาเนินงานของผูอ้ อกหุน้ กู้ ตลอดอายุหุน้ กู้
(ก)

(ข)

สาเนาของข้อกาหนดสิ ทธิฉบับนี้และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ ้นกู้ โดยส่ งภายในวันเดียวกันกับวันลง
นามในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ ้นกู้ ทั้งนี้ ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะต้องส่ งมอบคู่ฉบับของข้อกาหนดสิ ทธิ น้ ี ให้
นายทะเบียนหุน้ กูเ้ ก็บรักษาไว้แทนผูถ้ ือหุน้ กู้ โดยในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ กูม้ ีเหตุจาเป็ นและสมควร ผูถ้ ือหุ ้นกูม้ ี
สิ ทธิขอคู่ฉบับของข้อกาหนดสิ ทธิดงั กล่าวจากนายทะเบียนหุน้ กูไ้ ด้
สาเนางบการเงิน รายงาน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้
(1)

สาเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผสู ้ อบบัญชีได้สอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีกาหนดโดย
สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่ งประเทศไทยโดยจัดให้มีภายในวันเดียวกันกับ
วันที่ผอู ้ อกหุ ้นกูส้ ่ งให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. แต่ท้ งั นี้ ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ จะต้องไม่เกิน 45 (สี่ สิบ
ห้า) วัน นับแต่วนั สุดท้ายของแต่ละไตรมาส

(2)

สาเนางบการเงินประจางวดการบัญชีที่มีผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็น
แล้ว โดยจัดให้มีภายในวันเดียวกันกับวันที่ผอู ้ อกหุน้ กูส้ ่งให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. แต่ท้ งั นี้ ไม่วา่
ในกรณี ใด ๆ จะต้องไม่เกิน 2 (สอง) เดือนนับแต่วนั สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

(3)

รายงานประจาปี ที่เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของผูอ้ อกหุน้ กู้ โดยจัดให้มีภายในวันเดียวกันกับวันที่ผอู ้ อก
หุน้ กูส้ ่งให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. แต่ท้ งั นี้ ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ จะต้องไม่เกิน 4 (สี่ ) เดือนนับแต่วนั
สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
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7.1.4

(4)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี โดยจะจัดให้มีภายในวันเดี ยวกันกับที่ ผูอ้ อกหุ ้นกูส้ ่ งให้แก่
สานักงาน ก.ล.ต. แต่ท้ งั นี้ ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ จะต้องไม่เกิน 3 (สาม) เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบ
ระยะเวลาบัญชี

(5)

รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือของหุ ้นกู้ (Credit Update) ที่ จดั ทาโดย
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยจัดให้มีภายในวันที่ผู ้
ออกหุน้ กูไ้ ด้ใบรายงานดังกล่าวจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

(ค)

สาเนาเอกสารที่เป็ นหลักฐานแสดงว่าได้มีการชาระเงินค่าดอกเบี้ยตามหุน้ กูท้ ้ งั หมดโดยครบถ้วนแล้ว โดย
จะจัดให้มีภายในวันที่ครบกาหนดชาระดอกเบี้ยนั้น ๆ

(ง)

หนังสื อแจ้งการยกเลิกหุน้ กูใ้ นกรณี ที่ผอู ้ อกหุน้ กูซ้ ้ือหุน้ กูค้ ืนจากตลาดรอง (ถ้ามี)

(จ)

หนังสื อแจ้งการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุน้ กู้ ในกรณี มีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุน้ กู้

(ฉ)

เอกสารหรื อหลักฐานอื่นที่ผถู ้ ือหุน้ กูจ้ ะร้องขอตามสมควร

หน้าที่ในการจัดทาและส่งรายงานให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กู้
ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะจัดทาและส่งรายงานให้ผถู ้ ือหุน้ กูท้ ุกรายผ่านทางนายทะเบียนหุน้ กู้ ตามชื่อและที่อยูข่ องผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ี่
ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้ เพื่อรายงานให้ทราบถึงเรื่ องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือ
หุน้ กู้ ภายในระยะเวลา 14 (สิ บสี่ ) วัน นับแต่วนั ที่ผอู ้ อกหุน้ กูไ้ ด้ทราบถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

จานวนหรื อสัดส่วนการกูย้ มื เงิน การค้ าประกัน หรื อการก่อภาระหนี้ อื่นของผูอ้ อกหุ ้นกูท้ ี่อาจทาให้ผอู ้ อก
หุน้ กูม้ ีภาระหนี้เกินสัดส่วนหรื อผิดเงื่อนไขที่ได้ผกู พันไว้ตามข้อกาหนดสิ ทธิฉบับนี้

(ข)

ผูอ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยประสบความเสี ยหายอย่างร้ายแรง เช่น มีการขาดทุนหรื อมีการลดทุน
อย่างมีนยั สาคัญ หรื อกรณี เกิดความเสี ยหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็ นสาระสาคัญในการประกอบธุรกิจของ
ตน เป็ นต้น

(ค)

รายงานเหตุการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้ผอู ้ อกหุน้ กูไ้ ม่สามารถชาระหนี้ให้ผถู ้ ือหุน้ กูไ้ ด้

(ง)

ผูอ้ อกหุ ้นกูผ้ ิดนัดชาระหนี้ ต่อเจ้าหนี้ เงินกู้ และ/หรื อ เจ้าหนี้ ตามตราสารหนี้ ที่มีมูลค่าหนี้ (ไม่วา่ รายเดียว
หรื อหลายรายรวมกัน) เป็ นจานวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ ร้อยล้าน) บาท หรื อจานวนเงินใน
สกุลเงินอื่นที่ เทียบเท่ากับเงินจานวนดังกล่าว หรื อกรณี บริ ษทั ย่อยผิดนัดชาระหนี้ ต่อเจ้าหนี้ เงินกู้ และ/
หรื อ เจ้าหนี้ ตามตราสารหนี้ ที่มีมูลค่าหนี้ (ไม่ว่ารายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) เป็ นจานวนเงิ นรวมกัน
เกินกว่า 400,000,000 (สี่ ร้อยล้าน) บาท หรื อจานวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับเงินจานวนดังกล่าว
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(จ)

ผูอ้ อกหุ ้นกูต้ อ้ งคาพิพากษาเสร็ จเด็ดขาด หรื อคาชี้ ขาดของอนุ ญาโตตุลาการให้ชาระเงิ นครั้งเดี ยวหรื อ
หลายครั้งรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ ร้อยล้าน) บาท หรื อจานวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับเงิน
จานวนดังกล่าว หรื อกรณี บริ ษทั ย่อยต้องคาพิพากษาเสร็ จเด็ดขาด หรื อคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้
ชาระเงินครั้งเดียวหรื อหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ ร้อยล้าน) บาท หรื อจานวนเงินในสกุล
เงิ นอื่ นที่ เที ยบเท่ ากับเงิ นจานวนดังกล่าว เว้นแต่ผูอ้ อกหุ ้นกูห้ รื อบริ ษทั ย่อย มี ความสามารถชาระหนี้
ดังกล่าวได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคาพิพากษาเสร็ จเด็ดขาด หรื อคาชี้ขาดอันเป็ นที่สุด
ของอนุญาโตตุลาการนั้น และการชาระหนี้ น้ นั ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถ
ในการชาระหนี้ตามหุน้ กูข้ องผูอ้ อกหุน้ กู้

(ฉ)

ผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดหรื อเงื่อนไขที่มีอยูใ่ นใบหุน้ กูห้ รื อในส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกาหนด
สิ ทธิฉบับนี้

(ช)

ผูอ้ อกหุ ้น กู้ และ/หรื อ บริ ษ ัทย่อยหยุดประกอบกิ จการทั้ง หมดหรื อ บางส่ วน อันมี ผลกระทบอย่า งมี
นัยสาคัญต่อการประกอบธุรกิจของตน

(ซ)

ผูอ้ อกหุน้ กู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรื อลักษณะการประกอบธุรกิจ

(ฌ)

ผูอ้ อกหุ ้นกูก้ ระทาหรื อถูกกระทาอันมีลกั ษณะเป็ นการครอบงาหรื อถูกครอบงากิ จการตามมาตรา 247
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(ญ)

สาเนาทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้ (เฉพาะในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นกูร้ ายดังกล่าว) เมื่อผูถ้ ือหุ ้นกูร้ ้องขอ ทั้งนี้ ให้ผอู ้ อก
หุน้ กูจ้ ดั ส่งหรื อดาเนินการให้นายทะเบียนหุน้ กูจ้ ดั ส่ง

(ฎ)

กรณี ใดๆ ที่มีหรื อจะมีผลกระทบต่อสิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นกูห้ รื อต่อการตัดสิ นใจในการลงทุน หรื อ
ความสามารถของผูอ้ อกหุน้ กูใ้ นการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสิ ทธิ

ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ กูเ้ ห็นว่าเอกสารหรื อรายงานใดๆ ที่ผอู ้ อกหุน้ กูจ้ ดั ส่งให้มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อมีขอ้ ความ
คลุมเครื อ หรื อไม่ชดั เจน หรื อมีขอ้ มูลอื่นใดที่ผถู ้ ือหุน้ กูเ้ ห็นว่ามีความจาเป็ นที่ตอ้ งส่งเพิ่มเติมหรื อมีกรณี อื่นใดที่จะ
มีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นกูห้ รื อต่อการตัดสิ นใจในการลงทุน ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะต้องแจ้งข้อชี้แจง
หรื อส่งข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมให้ผถู ้ ือหุน้ กูท้ ราบ
7.1.5

หน้าที่อานวยความสะดวกในการเข้าตรวจเอกสาร
ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะอานวยความสะดวกให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นการเข้าตรวจดูทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้นกู้หรื อเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวกับการออกหุ ้นกูต้ ามที่ผถู ้ ือหุ ้นกูร้ ้องขอตามสมควรในระหว่างเวลาทาการของผูอ้ อกหุ ้นกูห้ รื อนายทะเบียน
หุน้ กู้ (ตามแต่กรณี ) ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ กูจ้ ะต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้แก่ผอู ้ อกหุน้ กูท้ ราบ เป็ นเวลาล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 (เจ็ด) วัน ก่อนหน้าวันที่ผถู ้ ือหุน้ กูป้ ระสงค์จะเข้าตรวจดูเอกสารดังกล่าว
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7.1.6

การชาระภาษี
ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะชาระและจะดาเนิ นการให้บริ ษทั ย่อยแต่ละบริ ษทั ของตนชาระภาษีต่าง ๆ ทั้งสิ้ นที่ เรี ยกเก็บจาก
สิ นทรัพย์ รายรับ รายได้ หรื อกาไรของตน ก่อนที่ภาษีน้ นั ๆ จะล่วงเลยกาหนดที่จะต้องชาระ ตลอดจนจะทาการ
ชาระหรื อดาเนินการให้มีการชาระเงินตามข้อเรี ยกร้องอันชอบด้วยกฎหมายต่างๆ ทั้งสิ้น ไม่วา่ ประเภทใดก็ตาม ที่
เป็ นข้อเรี ยกร้ องที่ หากว่าการไม่ชาระแล้วอาจก่อให้เกิ ดภาระติดพันหรื อสิ ทธิ ยึดหน่ วงเหนื อสิ นทรัพย์ รายรั บ
รายได้ หรื อกาไรในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญได้ หรื อก่อให้เกิดบุริมสิ ทธิ เหนื อหนี้ อื่นๆ เว้นแต่ในกรณี ที่ (1) ภาษี
หรื อเงินดังกล่าวกาลังอยูใ่ นระหว่างการโต้แย้งโดยสุ จริ ตและโดยวิธีการที่ถูกต้อง และ (2) ได้มีการกันเงินสารอง
หรื อเงิ นเผื่อเหลื อตามที่ อาจจาเป็ นต้องกันไว้แล้วสาหรั บเรื่ องดังกล่าว ตามหลักการบัญชี ที่เป็ นที่ ยอมรั บกัน
โดยทัว่ ไป

7.1.7

การเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหุน้ กู้
หากมีความจาเป็ นที่จะต้องเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหุ ้นกู้ ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะจัดหาบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งให้เป็ นนาย
ทะเบียนหุน้ กูร้ ายใหม่ โดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทาได้ แต่ท้ งั นี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิ บ) วัน นับแต่วนั ที่ผู ้
ออกหุน้ กูท้ ราบ หรื อควรจะทราบว่าจะต้องมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าว

7.1.8

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ ้นกูจ้ ากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุน้ กู้
อนึ่ ง ตลอดอายุหุ้นกู้ ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะจัดการให้มีสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือที่ สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบทาการทบทวนผลการจัดอันดับเครดิตสาหรับหุ ้นกูด้ งั กล่าว เมื่อมีเหตุการณ์อย่างหนึ่ งอย่างใดเกิดขึ้นอัน
อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การจัด อัน ดับ เครดิ ต หรื อ ทบทวนผลการจัด อัน ดับเครดิ ต ตามที่ ส ถาบัน จัดอัน ดับ ความ
น่าเชื่อถือดังกล่าวเห็นสมควร โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ต่อย่างใด ซึ่ งผลการทบทวนการจัด
อันดับเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุน้ กู้

7.1.9

การจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรื อในตลาดตราสารหนี้
ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะนาหุน้ กูท้ ี่เสนอขายในครั้งนี้ ไปขอขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (Thai Bond Market
Association) และ/หรื อ ในตลาดรองของหุ ้น กู้อื่ นใดที่ เ หมาะสม ภายในวัน ออกหุ ้น กู้ และจะคงให้หุ้น กู้เ ป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบี ยนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย และ/หรื อในตลาดรองของหุ ้นกูอ้ ื่นๆ ที่เหมาะสม ตลอด
อายุหุน้ กู้

7.1.10 การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดสิ ทธิ
ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะปฎิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่ เกี่ ยวข้องรวมทั้งกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับและคาสัง่ ต่างๆ ที่ออกตามกฎหมายโดยเคร่ งครัดและจะปฎิบตั ิตามข้อผูกพันและเงื่อนไขต่างๆ
ของข้อกาหนดสิ ทธิฉบับนี้โดยเคร่ งครัดตลอดอายุของหุน้ กูจ้ นกว่าหนี้หุน้ กูไ้ ด้ระงับลงทั้งจานวน หรื อกรณี ที่หุน้ กู้
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ได้ระงับลงทั้งจานวนก่อนครบกาหนดอายุของหุน้ กู้ (แล้วแต่กรณี )
7.1.11 การดารงอัตราส่วนทางการเงิน
ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะต้องดารงสัดส่ วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Interest Bearing Debt to Equity
Ratio) ของผูอ้ อกหุ ้นกูใ้ นอัตราส่ วนไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึ่ ง) ณ วันสิ้ นงวดบัญชีของแต่ละปี โดยทาการคานวณ
จากงบการเงินรวม
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของการคานวณอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นให้คาจากัดความตามที่ระบุไว้มีความหมายดังต่อไปนี้
"หนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ย" หมายถึง หนี้ สินรวมของผูอ้ อกหุ ้นกูท้ ี่มีภาระดอกเบี้ยตามที่ปรากฎในงบการเงินรวม
ทั้งนี้ ให้รวมถึง ส่วนของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผอู ้ อกหุ ้นกูเ้ ข้าค้ าประกัน อาวัล หรื อ ก่อภาระผูกพันอื่นใน
ลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใดๆ หรื อนิ ติบุคคลอื่น (การค้ าประกันไม่รวมถึงกรณี ที่บุคคลอื่นเข้าผูกพันตนเป็ นผู ้
ค้ าประกันผูอ้ อกหุน้ กู)้ แต่ไม่รวมถึงรายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี โดยหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่เกิดจากสัญญาเช่า
จะใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ ณ วันออกหุน้ กู้
"ส่วนของผูถ้ ือหุน้ " หมายถึง ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของผูอ้ อกหุน้ กูต้ ามที่ปรากฎในงบการเงินรวม
"งบการเงินรวม" หมายถึง งบการเงินรวมประจาปี (Consolidated Annual Financial Statements) ของผูอ้ อกหุ ้นกูท้ ี่
ได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีและผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ด้จดั ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
7.1.12 การดารงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะต้องดารงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.1.13 ลาดับการชาระหนี้
ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะต้องดาเนิ นการเพื่อให้ภาระข้อผูกพันต่าง ๆของผูอ้ อกหุ ้นกูท้ ี่มีอยูต่ ามหุ ้นกูน้ ้ ี มีลาดับการชาระหนี้
อย่างน้อยที่สุดเท่าเทียมกับบรรดาภาระข้อผูกพันอื่น ๆ (ที่ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ หรื อไม่มีบุริมสิ ทธิ เหนื อกว่า) ทั้งสิ้ นของผู ้
ออกหุน้ กูต้ ลอดอายุของหุน้ กู้
7.1.14 การรับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด
เมื่อผูถ้ ือหุ ้นกูร้ ้องขอไม่วา่ เมื่อใด ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะต้องส่ งมอบเอกสารซึ่ งลงนามโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของผูอ้ อก
หุ ้นกู้ (หรื อบุ คคลที่ ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผูม้ ีอานาจ) ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นกู้ว่า จากข้อมูลที่ ผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ด้
รับทราบในขณะนั้น ผูอ้ อกหุน้ กูร้ ับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด หรื อเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็ นเหตุผดิ นัดเกิดขึ้น และไม่มี
คดี ความหรื อการอนุ ญาโตตุลาการที่ ผูอ้ อกหุ ้นกูเ้ ป็ นจาเลยหรื อผูถ้ ูกกล่าวหา (ยกเว้นกรณี ที่ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นกู้
ทราบแล้ว (ถ้ามี))

หน้าที่ 13

บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

7.2

ข้อละเว้นของผูอ้ อกหุน้ กู้
ตลอดระยะเวลาที่ยงั คงมีหนี้คงค้างภายใต้หุน้ กู้ ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะต้องไม่กระทาการดังต่อไปนี้

7.2.1

การควบรวมกิจการ
ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะไม่ (และจะจัดการมิให้บริ ษทั ย่อย) ดาเนิ นการใดๆ เพื่อหรื อเกี่ ยวข้องกับการรวมหรื อควบกิ จการ
ของบริ ษทั ของตนหรื อกิจการของตนกับผูอ้ ื่น หรื อกระทาการหรื อยินยอมให้มีการกระทาใด ๆ ที่มีลกั ษณะหรื อมี
ผลเช่นเดียวกับการรวมหรื อควบกิจการ

7.2.2

การเลิก การยุติการดาเนินการ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกิจการ
ผูอ้ อกหุ ้นกู้จะไม่ (และจะจัดการมิ ให้บริ ษทั ย่อย) ดาเนิ นการใดๆ เพื่อหรื อเกี่ ยวข้องกับการเลิ กหรื อยุติการ
ประกอบกิ จการ หรื อเปลี่ยนแปลงลักษณะของกิจการในสาระสาคัญที่ กาลังดาเนิ นอยูใ่ นปั จจุบนั (ไม่วา่ ทั้งหมด
หรื อเพียงบางส่ วนที่สาคัญ) ยกเว้นในกรณี ที่ การเลิกหรื อยุติการประกอบกิจการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถในการชาระหนี้ตามหุน้ กูข้ องผูอ้ อกหุน้ กู้

7.2.3

การไม่จ่ายเงินปั นผล
ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะไม่ประกาศจ่ายเงินปั นผลในกรณี ที่ผอู ้ อกหุน้ กูไ้ ม่สามารถชาระเงินต้น และ/หรื อ ดอกเบี้ยหุ ้นกู้ หรื อ
ผิดนัดชาระหนี้ใดๆ ตามหุน้ กูน้ ้ ี และการผิดนัดหรื อผิดเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กูก้ ่อน

7.2.4

การลดทุน
ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะไม่ดาเนิ นการใดๆ เพื่อให้มีการลดทุนชาระแล้วของผูอ้ อกหุ ้นกู้ เว้นแต่ เป็ นกรณี การลดทุนเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการลดผลขาดทุนสะสมทางบัญชีของผูอ้ อกหุ ้นกู้ (ถ้ามี) และการลดทุนดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้
ผูอ้ อกหุน้ กูม้ ีเงินสดหรื อทรัพย์สินลดลง

8.

ดอกเบีย้

8.1

อัตราดอกเบี้ย
ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะชาระดอกเบี้ยสาหรับหุ ้นกูใ้ นอัตราคงที่ร้อยละ 2.45 (สองจุดสี่ ห้า) ต่อปี โดยชาระทุก ๆ 6 (หก)
เดือน ในวันกาหนดชาระดอกเบี้ยหุน้ กู้

8.2

ในการคานวณดอกเบี้ยสาหรับหุ ้นกูใ้ ห้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิ บห้า) วัน (การหักภาษี ณ ที่จ่าย
จะเป็ นไปตามกฎหมายที่ กาหนด) และจะคานวณดอกเบี้ยโดยคิดจากจานวนเงินต้นคงค้างในหุ ้นกูแ้ ต่ละหน่วย
จานวนดอกเบี้ยของหุ ้นกูจ้ ะกาหนดทศนิ ยม 6 ตาแหน่ ง โดยปั ดทศนิ ยมตาแหน่งที่ 6 ขึ้น ถ้าตาแหน่งที่ 7 มีค่า
มากกว่าหรื อเท่ากับ 5 ส่วนในกรณี ที่ดอกเบี้ยที่คานวณได้มีทศนิยมไม่รู้จบให้กาหนดทศนิยมเพียง 6 ตาแหน่ง และ
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ทาการปั ดทศนิ ยมตาแหน่งที่ 6 ตามหลักการข้างต้น ทั้งนี้ การคานวณดอกเบี้ยในแต่ละงวดจะเริ่ มคานวณตั้งแต่
(โดยรวมถึง) วันออกหุ ้นกูห้ รื อวันกาหนดชาระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี ) จนถึง (แต่ไม่
นับรวม) วันกาหนดชาระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยนั้น หรื อวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูด้ งั กล่าว (แล้วแต่กรณี )
8.3

การเลื่อนวันชาระดอกเบี้ ยเพื่อให้เป็ นวันทาการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 8.2 นั้น จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการ
คานวณดอกเบี้ยที่กาหนดไว้น้ ี (กล่าวคือไม่มีการนาจานวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปมารวมคานวณดอกเบี้ย) เว้น
แต่ในกรณี ที่วนั ชาระดอกเบี้ ยงวดสุ ดท้ายไม่ตรงกับวันทาการ ให้เลื่อนวันชาระดอกเบี้ ยดังกล่าวเป็ นวันทาการ
ถัดไป และจะต้องนาจานวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชาระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวม
คานวณดอกเบี้ยด้วย โดยให้คานวณดอกเบี้ยเพิ่มเป็ นรายวัน และให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิ บ
ห้า) วัน

8.4

ในกรณี ที่ผอู ้ อกหุน้ กูผ้ ิดนัดไม่ชาระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกาหนดสิ ทธิ ดอกเบี้ยสาหรับเงินต้นค้างชาระนับจาก
วันถึงกาหนดชาระจนถึงวันที่ ผอู ้ อกหุ ้นกูท้ าการชาระหนี้ ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผูถ้ ือ
หุน้ กูจ้ ะได้มีหนังสื อแจ้งไปยังผูอ้ อกหุน้ กูต้ ามข้อ 11.2 แล้วหรื อไม่ก็ตาม

9.

วิธีการ เวลา และสถานทีส่ าหรับการชาระหนีต้ ามหุ้นกู้

9.1

การชาระเงินต้น
(ก)

กรณี ทวั่ ไป ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระเงินต้นตามหุน้ กูใ้ ห้แก่ผถู ้ ือหุน้ กูโ้ ดยทาการชาระโดยผ่านนายทะเบียนหุ ้นกู้
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผูถ้ ือหุน้ กูต้ ามที่ได้แจ้งไว้กบั นายทะเบียนหุ ้นกูซ้ ่ ึ งผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ ะต้องแจ้งความ
ประสงค์การขอรับชาระโดยการโอนเงิ นเข้าบัญชีพร้อมนาส่ งสาเนาสมุดบัญชีหน้าที่ มีชื่อของผูถ้ ือหุ ้นกู้
ปรากฏอยูแ่ ละสาเนาบัตรประชาชนหรื อเอกสารแสดงการเป็ นนิ ติบุคคลที่รับรองสาเนาถูกต้องให้แก่นาย
ทะเบียนหุน้ กูไ้ ม่นอ้ ยกว่า 14 (สิ บสี่ ) วันก่อนวันชาระเงินต้นหรื อโดยเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของ
ผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ละจัดส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนหรื อไปรษณี ยอ์ ากาศ (Air Mail) (ในกรณี ที่ส่งถึงผูถ้ ือหุ ้นใน
ต่างประเทศ) ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กูต้ ามที่อยูท่ ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กู้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้
เพื่อการไถ่ถอนหุน้ กู้ โดยผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ม่จาเป็ นต้องนาใบหุน้ กูม้ าเวนคืนหรื อส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุน้ กู้

(ข)

กรณี ของหุน้ กูท้ ี่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ทน ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระเงินต้นตามหุน้ กูใ้ ห้แก่บุคคล
ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสื อแจ้งมายังผูอ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อ นายทะเบียนหุ ้นกูว้ า่ เป็ นผูท้ รงสิ ทธิ ใน
หุน้ กูจ้ านวนต่างๆที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ ้นกูไ้ ว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยทาการชาระ
ผ่านนายทะเบียนหุน้ กู้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผูถ้ ือหุน้ กูต้ ามที่ได้แจ้งไว้กบั นายทะเบียนหุน้ กู้ ซึ่งผูถ้ ือ
หุน้ กูจ้ ะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับชาระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมนาส่งสาเนาสมุดบัญชีหน้าที่
มีชื่อของผูถ้ ือหุน้ กูป้ รากฏอยูแ่ ละสาเนาบัตรประชาชนหรื อเอกสารแสดงการเป็ นนิ ติบุคคลที่รับรองสาเนา
ถูกต้องให้แก่นายทะเบียนหุน้ กูไ้ ม่นอ้ ยกว่า 14 (สิ บสี่ ) วันก่อนวันชาระเงินต้น หรื อโดยเช็คขีดคร่ อมเฉพาะ
สั่งจ่ายในนามของผูถ้ ือหุ ้นกู้ และจัดส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนหรื อไปรษณี ยท์ างอากาศ (Air Mail) (ใน
กรณี ที่ส่งถึงผูถ้ ือหุน้ กูใ้ นต่างประเทศ) ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นกู้ ตามที่อยูท่ ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้ ณ วัน
ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกูเ้ พื่อการไถ่ถอนหุ ้นกู้ โดยผูถ้ ือหุ ้นกูไ้ ม่จาเป็ นต้องนาใบหุ ้นกูห้ รื อใบรับเพื่อใช้
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แทนใบหุน้ กูม้ าเวนคืนหรื อส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุน้ กู้
9.2

การชาระดอกเบี้ย หรื อเงินจานวนอื่นใด (ถ้ามี)
(ก)

กรณี ทวั่ ไป ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะชาระดอกเบี้ ยหรื อเงินจานวนอื่นใดภายใต้หุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นกูโ้ ดยทา
การชาระโดยผ่านนายทะเบี ยนหุ ้นกู้ โดยการโอนเงิ นเข้าบัญชี ของผูถ้ ื อหุ ้นกู้ต ามที่ ได้แจ้งไว้กับนาย
ทะเบียนหุน้ กูซ้ ่ ึงผูถ้ ือหุน้ กูจ้ ะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับชาระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมนาส่ ง
สาเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อของผูถ้ ือหุ ้นกูป้ รากฏอยูแ่ ละสาเนาบัตรประชาชนหรื อเอกสารแสดงการเป็ น
นิติบุคคลที่รับรองสาเนาถูกต้องให้แก่นายทะเบียนหุ ้นกูไ้ ม่นอ้ ยกว่า 14 (สิ บสี่ ) วันก่อนวันชาระดอกเบี้ย
หรื อเงิ นจานวนอื่ นใด (ถ้ามี ) หรื อโดยเช็คขี ดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่ ายในนามของผูถ้ ือหุ ้นกู้และจัดส่ งทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียนหรื อไปรษณี ยอ์ ากาศ (Air Mail) (ในกรณี ที่ส่งถึงผูถ้ ือหุน้ กูใ้ นต่างประเทศ)ให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ กูต้ ามที่อยูท่ ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกูเ้ พื่อการชาระดอกเบี้ย
ทั้งนี้ ในการชาระดอกเบี้ ยงวดสุ ดท้าย ผูถ้ ือหุ ้นกูไ้ ม่จาเป็ นต้องนาใบหุ ้นกูม้ าเวนคืนให้แก่นายทะเบี ยน
หุน้ กู้

(ข)

กรณี ของหุน้ กูท้ ี่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ทน ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาระดอกเบี้ยหรื อเงินจานวนอื่น
ใดภายใต้หุน้ กู้ (ถ้ามี) ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสื อแจ้งมายังนายทะเบียนหุ ้นกูว้ า่ เป็ นผู ้
ทรงสิ ทธิ ในหุ ้นกูจ้ านวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบี ยนในสมุดทะเบียนหุ ้นกูไ้ ว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
โดยทาการชาระโดยผ่านนายทะเบียนหุน้ กู้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผูถ้ ือหุน้ กูต้ ามที่ได้แจ้งไว้กบั นาย
ทะเบียนหุน้ กู้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ กูจ้ ะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับชาระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมนาส่ ง
สาเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อของผูถ้ ือหุ ้นกูป้ รากฏอยูแ่ ละสาเนาบัตรประชาชนหรื อเอกสารแสดงการเป็ น
นิ ติบุคคลที่รับรองสาเนาถูกต้องให้แก่นายทะเบียนหุ ้นกูไ้ ม่นอ้ ยกว่า 14 (สิ บสี่ ) วันก่อนวันชาระเงินต้น
หรื อโดยเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ละจัดส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนให้แก่ผถู ้ ือหุน้
กูต้ ามที่อยูท่ ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูเ้ พื่อการชาระดอกเบี้ย ทั้งนี้ ในการชาระดอกเบี้ยงวดสุ ดท้าย
ผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ม่จาเป็ นต้องนาใบหุน้ กูห้ รื อใบรับเพื่อใช้แทนใบหุน้ กูม้ าเวนคืนหรื อส่งมอบให้แก่นายทะเบียน
หุน้ กู้

9.3

หากวันครบกาหนดชาระเงินตามหุน้ กู้ (ไม่วา่ จะเป็ นเงินต้นหรื อดอกเบี้ยหรื อเงินจานวนอื่นใด) ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นกูไ้ ม่
ตรงกับวันทาการ ให้เลื่อนวันชาระเงินไปเป็ นวันทาการถัดไป โดยผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ม่จาต้องจ่ายเงินเพิ่มใดๆ สาหรับ
การเลื่อนวันชาระเงิ นตามข้อ 9.3 นี้ เว้นแต่ในกรณี ดอกเบี้ ยงวดสุ ดท้าย ซึ่ งจะต้องนาจานวนวันทั้งหมดที่ เลื่อน
ออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชาระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคานวณดอกเบี้ยด้วย

10.

การไถ่ ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

10.1

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะทาการไถ่ถอนหุน้ กูใ้ นวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ ้นกูโ้ ดยการชาระเงินต้นตามมูลค่าหุ ้นกูแ้ ละดอกเบี้ย
งวดสุดท้าย
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10.2

ผูอ้ อกหุ ้นกูม้ ีสิทธิ ซ้ื อคืนหุ ้นกูจ้ ากตลาดรองหรื อแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่วา่ ในเวลาใด ๆ แต่หากผูอ้ อกหุ ้นกู้ ทาคาเสนอ
ซื้อคืนหุน้ กูเ้ ป็ นการทัว่ ไป ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะต้องทาคาเสนอซื้ อคืนหุ ้นกูต้ ่อผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ุกราย และจะต้องทาการซื้ อคืน
หุน้ กูจ้ ากผูถ้ ือหุน้ กูซ้ ่ ึงประสงค์จะขายคืนหุน้ กูท้ ุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

10.3

เมื่อผูอ้ อกหุน้ กูท้ าการซื้อคืนหุน้ กูแ้ ล้วจะมีผลทาให้หนี้ ตามหุ ้นกูด้ งั กล่าวระงับลงเนื่ องจากหนี้ เกลื่อนกลืนกันตาม
กฎหมาย และผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะนาหุน้ กูด้ งั กล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะต้องแจ้งให้นายทะเบียน
หุ ้นกูท้ ราบเพื่อยกเลิกหุ ้นกูท้ ี่ ซ้ื อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่ องการซื้ อคืนหุ ้นกูใ้ ห้ตลาดรองที่มีการซื้ อขายหุ ้นกูแ้ ละ
สานักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรั พย์และตลาดหลัก ทรั พย์ท ราบโดยไม่ชัก ช้า ทั้ง นี้ จะต้องเป็ นไปตาม
ประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.4

ผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ม่มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ ้นกู้ เว้นแต่เป็ นการซื้ อหุ ้นคืนตามข้อ 10.2 หรื อ
ได้รับโอนหุน้ กูม้ าจากผูถ้ ือหุน้ กูห้ รื อผูท้ รงสิ ทธิในหุน้ กู้

11.

การผิดนัดและผลของการผิดนัด

11.1

กรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็ นการผิดนัดตามข้อกาหนดสิ ทธิ
(ก)

ผูอ้ อกหุน้ กูผ้ ิดนัดไม่ชาระเงินต้น และ/หรื อ ดอกเบี้ย เมื่อถึงกาหนดชาระไม่วา่ งวดใดงวดหนึ่ง

(ข)

ผูอ้ อกหุ ้น กู้ไ ม่ ปฏิ บัติต ามข้อ ตกลง เงื่ อนไข หรื อ ภาระหน้า ที่ ไม่ ว่า ข้อใดข้อหนึ่ งตามที่ ก าหนดไว้ใ น
ข้อกาหนดสิ ทธิ (เว้นแต่กรณี การไม่ชาระเงินต้น และ/หรื อ ดอกเบี้ย) โดยหากเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นเหตุที่
สามารถแก้ไขได้ แต่ไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา 30 (สามสิ บ) วัน ภายหลังจากวันที่ได้มีการส่ ง
หนังสื อแจ้งให้ผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ก้ไขการกระทาผิดข้อตกลงดังกล่าวแล้ว โดยผูถ้ ือหุ ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดี ยวหรื อ
หลายรายรวมกัน) ซึ่ งถือหุ ้นกูร้ วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ ้นกูท้ ี่ยงั มิได้ทาการไถ่ถอน
ทั้งหมด อย่างไรก็ดี หากเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ก็ให้ถือว่าเป็ นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น
โดยทันที โดยมิตอ้ งมีระยะเวลา 30 (สามสิ บ) วัน เพื่อการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น

(ค)

ผูอ้ อกหุ ้น กู้ผิ ด นัด ช าระหนี้ ใดๆ (ไม่ ว่า รายเดี ย วหรื อ หลายรายรวมกัน ) มี จ านวนรวมกัน เกิ น กว่า
400,000,000 (สี่ ร้อยล้าน) บาท หรื อจานวนเงินในสกุลเงินอื่น ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่าจานวนเงินดังกล่าว) และ/
หรื อ บริ ษทั ย่อยผิดนัดชาระหนี้ ใดๆ (ไม่ว่ารายเดี ยวหรื อหลายรายรวมกัน) มี จานวนรวมกันเกิ นกว่า
400,000,000 (สี่ ร้อยล้าน) บาท (หรื อจานวนเงินในสกุลเงินอื่ น ซึ่ งมีมูลค่าเที ยบเท่าจานวนเงินดังกล่าว)
หรื อในกรณี มีเหตุทาให้เจ้าหนี้ ของผูอ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยมีสิทธิ เรี ยกให้ชาระคืนหนี้ ดงั กล่าว
ก่อนครบกาหนด โดยการเร่ งรัดการชาระหนี้ ก่อนครบกาหนดนั้นเป็ นผลจากการเกิ ดเหตุผิดนัด โดยที่ ผู ้
ออกหุ ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย ไม่ทาการชาระหนี้ ดงั กล่าวให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับ
จากวันที่ถึงกาหนดชาระหนี้น้ นั ๆ

(ง)

ผูอ้ อกหุน้ กู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยตกเป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อถูกเจ้าพนักงานยึด บังคับ
หรื ออายัดทรัพย์ หรื อมีการฟ้ องร้องเหนื อทรั พย์สิน (ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญ) หรื อผูอ้ อกหุ ้นกู้
และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยกระทาการใดๆ อันอาจเป็ นเหตุให้ตนต้องตกอยู่ภายใต้ขอ้ สันนิ ษฐานว่าตนเป็ นผูม้ ี
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หนี้ สินล้นพ้นตัว ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติลม้ ละลาย พุทธศักราช 2483 (รวมทั้งที่ มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) หรื อกรณี มีการยื่นขอ (ไม่วา่ โดยบุคคลอื่นหรื อโดยตนเอง) ให้ผูอ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อ
บริ ษทั ย่อยล้มละลาย โดยศาลที่มีอานาจได้รับคาขอนั้นไว้พิจารณาแล้ว หรื อมีการเริ่ มดาเนินการ (ไม่วา่ โดย
บุคคลอื่นหรื อโดยตนเอง) เพื่อขอฟื้ นฟูกิจการของผูอ้ อกหุน้ กู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง หรื อ กรณี มีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ หรื อประนอมหนี้ ของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละ/หรื อ บริ ษทั ย่อย
หรื อ กรณี ที่ผอู ้ อกหุน้ กู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยทาการหยุดพักชาระหนี้เป็ นการทัว่ ไป

11.2

(จ)

หากผูอ้ อกหุน้ กูต้ อ้ งคาพิพากษาเสร็ จเด็ดขาด หรื อคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ชาระเงินครั้งเดียวหรื อ
หลายครั้งรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ ร้อยล้าน) บาท (หรื อเงินสกุลอื่นที่มีจานวนเทียบเท่า) โดยผูอ้ อก
หุน้ กูไ้ ม่สามารถทาการชาระเงินให้ครบถ้วนได้ตามคาสัง่ ดังกล่าว หรื อผูถ้ ือหุ ้นกู้ (ไม่วา่ รายเดียวหรื อหลาย
รายรวมกัน) ซึ่ งถือหุ ้นกูไ้ ม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ ้นกูท้ ี่ยงั มิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีความเห็นอัน
สมควรว่าการชาระเงิ นดังกล่าวอาจทาให้ผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ม่สามารถปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดหรื อเงื่ อนไขใดๆ
ภายใต้ขอ้ กาหนดสิ ทธิได้

(ฉ)

กรณี การปฏิ บตั ิตามหน้าที่ ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่ งของผูอ้ อกหุ ้นกูท้ ี่ มีอยู่ภายใต้หุ้นกูแ้ ละข้อกาหนดสิ ทธิ
กลายเป็ นสิ่ งที่มิชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อกฎหมาย หรื อไม่มีผลผูกพันผูอ้ อกหุน้ กู้

(ช)

เมื่ อมี การแก้ไขเปลี่ ยนแปลง การงดเว้น หรื อยกเลิ กใบอนุ ญ าต หนังสื อ รั บรอง หนังสื อยินยอม สิ ท ธิ
ประโยชน์ใดๆ ที่ ผูอ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ บุคคล หรื อนิ ติ
บุคคลใด ๆ ซึ่งผูอ้ อกหุน้ กู้ และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยจาเป็ นต้องมีไว้หรื อใช้ในการประกอบธุรกิจของตน ซึ่งการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง การงดเว้น หรื อยกเลิกเช่นว่านั้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ความสามารถของผูอ้ อกหุ ้นกูใ้ นการปฎิบตั ิตามข้อกาหนดสิ ทธิ หรื อตามสัญญาในการชาระหนี้ ตามหุ ้นกู้
และผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ภายในระยะเวลา 30 (สามสิ บ) วันนับจากวันที่เกิด
เหตุการณ์น้ นั ๆ

(ซ)

เมื่อผูอ้ อกหุน้ กูห้ รื อบริ ษทั ย่อยถูกดาเนินการโดยทางกฎหมาย หรื อคาสัง่ ของรัฐ หรื อเพราะกรณี อื่นใดอันมี
ผลให้การดาเนินงานหรื อธุรกิจของผูอ้ อกหุน้ กูห้ รื อบริ ษทั ย่อยดังกล่าวต้องเปลี่ยนแปลงหรื อสะดุดลง หรื อ
มีผลให้ทรัพย์สิน หรื อรายได้ของผูอ้ อกหุ ้นกูห้ รื อบริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนต้องถูกยึด
อายัด เวนคืน หรื อตกเป็ นของหน่ วยงานราชการใดๆ ของราชอาณาจักรไทย และกรณี ดงั กล่าวก่อให้เกิ ด
ผลกระทบในทางลบอย่างสาคัญต่อผูอ้ อกหุน้ กู้ และผูอ้ อกหุ ้นกูม้ ิได้แก้ไขเยียวยาเหตุการณ์ดงั กล่าวภายใน
30 (สามสิ บ) วัน นับแต่วนั เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว

เมื่อเกิดการผิดนัดกรณี ใดกรณี หนึ่งตามข้อ 11.1 หาก
(ก)

ผูถ้ ือหุน้ กู้ (ไม่วา่ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกัน) ซึ่ งถือหุ ้นกูไ้ ม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ ้นกูท้ ี่
ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรื อ

(ข)

มีมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กูเ้ ห็นชอบให้ดาเนินการ หรื อ
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(ค)

เป็ นกรณี ตามข้อ 11.1 (ก) (ง) หรื อ (ฉ)

ผูถ้ ือหุน้ กูจ้ ะต้องมีหนังสื อแจ้งไปยังผูอ้ อกหุน้ กูใ้ ห้ทาการชาระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ ้นกูท้ ี่คานวณจนถึง
ขณะนั้นซึ่งถือเป็ นอันถึงกาหนดชาระโดยพลันให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กูท้ นั ที โดยให้ระบุกรณี ที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่
ผูอ้ อกหุน้ กูผ้ ิดนัดไม่ชาระเงินไม่วา่ จานวนใดๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กูร้ ายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งโดยชัดแจ้งหรื อมี
การพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็ นประการอื่น ให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุน้ กูท้ ้ งั หมด
11.3

เมื่อผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ด้มีหนังสื อแจ้งไปยังผูอ้ อกหุน้ กูต้ ามข้อ 11.2 แล้ว
(ก)

ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะต้องชาระหนี้ ที่คา้ งชาระอยูต่ ามหุ ้นกูท้ ้ งั หมดโดยเร็ วที่ สุดเท่าที่ จะสามารถกระทาได้ ซึ่ ง
หากไม่ดาเนินการชาระหนี้แล้ว ผูถ้ ือหุน้ กูค้ นใดคนหนึ่งมีสิทธิดาเนินการตามข้อ (ข) ข้างล่างนี้

(ข)

ผูถ้ ือหุ ้นกูแ้ ต่ละรายจะมีสิทธิ ฟ้องร้องบังคับชาระหนี้ ตามหุ ้นกูท้ ี่คา้ งชาระแก่ตนเองจากผูอ้ อกหุ ้นกูไ้ ด้
ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อหลังจาก 30 (สามสิ บ) วันนับจากวันที่ผถู ้ ือหุ ้นกูไ้ ด้มีหนังสื อแจ้งไปยังผูอ้ อกหุ ้นกู้
ตามข้อ 11.2 แล้ว ยังไม่มีการชาระหนี้ที่คา้ งชาระทั้งจานวนแก่ตน

12.

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

12.1

ผูอ้ อกหุน้ กูห้ รื อผูถ้ ือหุน้ กูท้ ี่ถือหุ ้นกูห้ รื อถือหุ ้นกูร้ วมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ ้นกูย้ งั มิได้ไถ่ถอน
ทั้งหมด มีสิทธิเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูไ้ ด้ไม่วา่ ในเวลาใดๆ ซึ่ งผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะต้องเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูโ้ ดยเร็ ว ซึ่ ง
จะต้องไม่เกิน 30 (สามสิ บ) วัน นับแต่วนั ที่ผอู ้ อกหุน้ กูร้ ้องขอหรื อวันที่ผถู ้ ือหุน้ กูท้ ี่ถือหุน้ กูห้ รื อถือหุ ้นกูร้ วมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยีส่ ิ บห้า) ของหุน้ กูท้ ี่ยงั มิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคาขอเป็ นหนังสื อให้ผอู ้ อกหุน้ กูเ้ รี ยกประชุมผูถ้ ือ
หุน้ กู้ หรื อนับแต่วนั ที่เกิดกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)

หากเกิดเหตุผิดนัดกรณี ใดกรณี หนึ่ งตามที่กาหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผูถ้ ือหุ ้นกูย้ งั มิได้ส่ง
หนังสื อแจ้งไปยังผูอ้ อกหุน้ กูใ้ ห้ทาการชาระหนี้หุน้ กูค้ า้ งชาระตามข้อ 11.2 วรรคสอง

(ข)

หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิ ทธิตามที่กาหนดไว้ในข้อ 13.2

(ค)

หากมีเหตุการณ์สาคัญซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ี่ถือหุ ้นกูห้ รื อถือหุ ้นกูร้ วมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของ
หุ ้นกูท้ ี่ยงั มิได้ไถ่ถอนทั้งหมด เห็นว่าอาจกระทบต่อส่ วนได้เสี ยของผูถ้ ือหุ ้นกู้ หรื อความสามารถของผู ้
ออกหุน้ กูใ้ นการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสิ ทธิ

ในกรณี ที่ผอู ้ อกหุ ้นกูม้ ิได้เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูต้ ามคาขอของผูถ้ ือหุ ้นกูภ้ ายในระยะเวลาตามที่ กาหนดในวรรค
ก่อน ((ก) (ข) หรื อ (ค)) ผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ี่ ถือหุ ้นกูห้ รื อถือหุ ้นกูร้ วมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ ้นกูท้ ี่ยงั
มิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีสิทธิเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ กูเ้ องได้ โดยไม่จาเป็ นต้องมีผอู ้ อกหุน้ กูอ้ าจเข้าร่ วมประชุมก็ได้
12.2

มติโดยชอบของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ี่เรี ยกประชุมและดาเนิ นการประชุมโดยชอบมีผลใช้บงั คับและผูกพันผูถ้ ือ
หุ ้นกูท้ ุกรายไม่วา่ จะได้เข้าร่ วมประชุมหรื อไม่ก็ตาม ส่ วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูน้ ้ นั จะเป็ นไปตาม
เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกาหนดสิ ทธิ
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12.3

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ้ งั ที่เรี ยกประชุมโดยผู ้
ออกหุน้ กู้ และที่เรี ยกประชุมโดยผูถ้ ือหุน้ กู้

12.4

ผูถ้ ือหุน้ กูอ้ าจใช้วธิ ีการลงมติเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแทนการประชุมผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ด้ โดยมติในลักษณะดังกล่าวจะต้อง
ปรากฏว่าผูถ้ ื อหุ ้นกู้มีมติ และลงลายมื อชื่ อในมติ ดังกล่าวและส่ งมอบให้ผูอ้ อกหุ ้นกู้เป็ นผูเ้ ก็บรั กษาไว้ภายใน
ระยะเวลาที่ กาหนดโดยผูอ้ อกหุ ้นกู้ ทั้งนี้ ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะต้องเก็บรักษามติซ่ ึ งลงลายมือชื่ อโดยผูถ้ ือหุ ้นกูด้ งั กล่าว
โดยถื อเป็ นรายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นกู้ ทั้งนี้ คะแนนเสี ยงที่ จะต้องได้รับเพื่อการอนุ มตั ิ ในแต่ละเรื่ องนั้นให้
เป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกาหนดสิ ทธิน้ ีเพียงแต่เปลี่ยนจากการ
นับคะแนนเสี ยงจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนเป็ นการนับคะแนนเสี ยงจาก
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ กูท้ ุกราย
ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุน้ กูใ้ นทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูเ้ พียงหนึ่งราย ให้นาวิธีการลงมติเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแทนการประชุมผู ้
ถือหุน้ กูม้ าใช้แทนการประชุมผูถ้ ือหุน้ กู้

12.5

การใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น กู้ที่ ข ้อ ก าหนดสิ ท ธิ น้ ี ไม่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ ห้ น าบทบัญ ญัติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่ ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ว่าด้วยการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั
มหาชนจากัดมาใช้บงั คับเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดสิ ทธิน้ ี

13.

การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดสิทธิ

13.1

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิ ทธิ ในเรื่ องที่จะกระทบต่อสิ ทธิ ที่มิใช่สาระสาคัญของผูถ้ ือหุ ้นกู้ หรื อเรื่ องที่
เห็นได้วา่ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ กูโ้ ดยชัดแจ้ง หรื อในส่วนซึ่งไม่ทาให้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ กูด้ อ้ ยลง หรื อเพื่อให้
เป็ นไปตามบทบัญญัติหรื อหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมาย
อื่นใดที่ เกี่ ยวข้อง กฎ ระเบี ยบ หรื อข้อบังคับ หรื อคาสั่งที่ มีผลบังคับทั่วไป หรื อประกาศ หรื อข้อบังคับของ
สานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยและ/หรื อในตลาด
ตราสารหนี้ (ในกรณี ที่หุ้นกูจ้ ดทะเบียนซื้ อขายอยู่ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยและ/หรื อในตลาดตราสารหนี้ )
และ/หรื อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (ในกรณี ที่หุ้นกู้จดทะเบี ยนซื้ อขายอยู่ในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย) หรื อเป็ นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของข้อ 4.4 วรรค 2 ของข้อกาหนดสิ ทธิ ให้กระทาได้
โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูโ้ ดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้มีผลใช้บงั คับเมื่อได้
แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว เว้นแต่กฎหมายจะกาหนดเป็ นประการอื่น

13.2

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิ ทธิ นอกจากกรณี ตามข้อ 13.1 (แต่ท้ งั นี้ ไม่รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขวันครบ
กาหนดไถ่ถอนหุน้ กูอ้ นั เป็ นการขยายอายุหุ้นกูห้ รื อการชาระหนี้ ตามหุ ้นกูด้ ว้ ยการแปลงสภาพหุ ้นกูเ้ ป็ นหุ ้น หุ ้นกู้
อื่นหรื อทรัพย์สินอื่นของผูอ้ อกหุ ้นกูห้ รื อบุคคลใด ๆ และเพื่อกรณี อื่นใดที่ กฎหมายห้ามมิ ให้ดาเนิ นการ) ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผูอ้ อกหุ ้นกู้ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นกู้ และได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สานักงาน
ก.ล.ต. ทราบแล้ว เว้นแต่กฎหมายจะกาหนดเป็ นประการอื่น

13.3

การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงข้อก าหนดสิ ทธิ ไม่ ว่ากรณี ใดๆ ต้องไม่ ข ัดหรื อแย้งกับและเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทั้งข้อกาหนดแห่ งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (และ
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
13.4

ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะจัดส่งข้อกาหนดสิ ทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุน้ กูแ้ ละสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิ บห้า) วัน
นับแต่วนั ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิ ทธิ และจะจัดส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นกูเ้ มื่อได้รับการร้องขอเป็ นหนังสื อเว้น
แต่กฎหมายจะกาหนดไว้เป็ นประการอื่น

14.

การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่
หากใบหุน้ กูฉ้ บับเก่าสูญหาย ฉี กขาดหรื อชารุ ดด้วยประการใด ๆ ผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ี่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้
มีสิทธิ ยื่นคาขอให้นายทะเบี ยนหุ ้นกู้ออกใบหุ ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชาระค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายตาม
สมควรตามที่นายทะเบียนหุ ้นกูก้ าหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ ้นกูจ้ ะต้องออกใบหุ ้นกูฉ้ บับใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นกู้
ภายใน 15 (สิ บห้า) วันทาการนับแต่วนั ที่นายทะเบียนหุน้ กูไ้ ด้รับคาขอให้ออกใบหุน้ กูฉ้ บับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ
ตามที่นายทะเบียนหุ ้นกูก้ าหนด และนายทะเบียนหุ ้นกูจ้ ะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกูว้ า่ มีการยกเลิก
ใบหุน้ กูฉ้ บับเก่าด้วย

15.

ผลบังคับของข้ อกาหนดสิทธิและกฎหมายทีใ่ ช้ บังคับ
ข้อกาหนดสิ ทธิ น้ ี จะมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ออกหุ ้นกูไ้ ปจนถึงวันที่ มีการชาระหนี้ ตามหุ ้นกูค้ รบถ้วนเรี ยบร้อย
แล้ว โดยข้อกาหนดสิ ทธิน้ ีจะใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ ความใดๆ ในข้อกาหนดสิ ทธิ น้ ี
ขัดหรื อแย้งกับกฎหมาย หรื อประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บงั คับตามกฎหมายกับหุ ้นกู้ ให้ใช้ขอ้ ความตามกฎหมายหรื อ
ประกาศดังกล่าวบังคับกับหุน้ กูแ้ ทนข้อความของกาหนดสิ ทธิเฉพาะในส่วนที่ขดั หรื อแย้งกันนั้น
ผู้ออกหุ้นกู้
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

โดย
(ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์)
รองประธานอาวุโสฝ่ ายการเงินและบริ หาร
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เอกสารหมายเลข 1
หลักเกณฑ์ ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้
1.

การเรียกประชุม

ผูอ้ อกหุน้ กูห้ รื อผูถ้ ือหุน้ กูซ้ ่ ึงประสงค์จะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ กู้ แล้วแต่กรณี จะต้องดาเนินการให้นายทะเบียน
หุน้ กูจ้ ดั ส่งหนังสื อเรี ยกประชุมทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ถึงผูอ้ อกหุน้ กูห้ รื อผูถ้ ือหุน้ กู้ (ซึ่งมิได้เป็ นผูข้ อให้เรี ยกประชุม)
และผูถ้ ื อหุ ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ ส่งหนังสื อเรี ยกประชุมและวันนัดประชุ ม) ก่ อนวันนัดประชุ ม
หนังสื อเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ ะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่ สาหรับการประชุม วาระการประชุมและผูท้ ี่ ขอให้เรี ยก
ประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุน้ กูจ้ ะต้องจัดส่ งหนังสื อเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ ห้แก่ผถู ้ ือหุ ้นกูท้ ุกรายตามรายชื่อและที่อยู่
ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ กูเ้ มื่อสิ้นเวลาทาการในวันทาการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิ บสี่ ) วัน
2.

ผู้มสี ิทธิเข้ าร่ วมประชุม

ผูม้ ีสิทธิเข้าร่ วมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(ก)

ผูถ้ ือหุน้ กู้ และ/หรื อ ผูอ้ อกหุน้ กู้ แล้วแต่กรณี

(ข)

ผูถ้ ือหุ ้นกูอ้ าจแต่งตั้งให้ผถู ้ ือหุ ้นกูร้ ายอื่นหรื อบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทาหนังสื อมอบฉันทะ ตามแบบที่ นายทะเบี ยนหุ ้นกูก้ าหนด ซึ่ งขอรับได้ ณ
สานักงานใหญ่ของนายทะเบี ยนหุ ้นกู้ ทั้งนี้ ผูถ้ ื อหุ ้นกู้จะต้องจัดส่ งต้นฉบับหนังสื อมอบฉันทะให้แก่ นาย
ทะเบียนหุน้ กูไ้ ม่นอ้ ยกว่า 24 (ยีส่ ิ บสี่ ) ชัว่ โมงก่อนเวลานัดประชุม

(ค)

ที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ที่ประชุมจะพิจารณาซึ่ งได้รับ
การร้องขอจากผูอ้ อกหุ ้นกู้ และ/หรื อ ผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ ห้เข้าร่ วมประชุมเพื่อทาการชี้ แจงและแสดงความเห็ นต่อที่
ประชุม

(ง)

บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่ วมประชุมในฐานะผูส้ งั เกตการณ์

3.

องค์ ประชุม

3.1

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ กูเ้ พื่อพิจารณาและลงมติในเรื่ องต่าง ๆ นอกจากที่กาหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้อง
มีผถู ้ ือหุน้ กูต้ ้ งั แต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุน้ กูเ้ ป็ นจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ ้นกูท้ ี่ยงั
ไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่ วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่การประชุมผูถ้ ือหุ ้นกู้เป็ นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่ อนมาจากการประชุ มครั้งก่ อนซึ่ งไม่สามารถ
ประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมสาหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้ จะต้อง
ประกอบด้วยผูถ้ ือหุน้ กูต้ ้ งั แต่สองรายขึ้นไปไม่วา่ จะถือหุน้ กูร้ วมกันเป็ นจานวนเท่าใดก็ตามเข้าร่ วมประชุม

3.2

การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นกูเ้ พื่อพิจารณาและลงมติในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่ กาหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมีผูถ้ ื อหุ ้นกู้
ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุน้ กูเ้ ป็ นจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิ บ) ของหุน้ กูท้ ี่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน
ทั้งหมดเข้าร่ วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณี ที่การประชุมผูถ้ ือหุ ้นกู้เป็ นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่ อนมาจากการประชุ มครั้งก่ อนซึ่ งไม่สามารถ
ประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสาหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้ จะต้อง
ประกอบด้วยผูถ้ ือหุ ้นกูต้ ้ งั แต่สองรายขึ้นไปซึ่ งถือหุ ้นกูเ้ ป็ นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า)
ของหุน้ กูท้ ี่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่ วมประชุม
3.3

การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นกูเ้ พื่อพิจารณาและลงมติในเรื่ องต่าง ๆ ตามที่ กาหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมีผูถ้ ื อหุ ้นกู้
ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่ งถือหุ ้นกูเ้ ป็ นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิ บหก) ของหุ ้นกูท้ ี่ ยงั ไม่ได้
ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่ วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่การประชุมผูถ้ ือหุ ้นกู้เป็ นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่ อนมาจากการประชุ มครั้งก่ อนซึ่ งไม่สามารถ
ประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสาหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้ จะต้อง
ประกอบด้วยผูถ้ ือหุ ้นกูต้ ้ งั แต่สองรายขึ้นไป ซึ่ งถือหุ ้นกูเ้ ป็ นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 (สามสิ บ
สาม) ของหุน้ กูท้ ี่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่ วมประชุม

4.

ประธานในทีป่ ระชุม

ผูถ้ ื อหุ ้นกู้หรื อบุ คคลที่ ได้รั บมอบหมายจากผูถ้ ื อหุ ้นกู้จะท าหน้าที่ เป็ นประธานในที่ ประชุ ม ในกรณี ที่ ผูท้ ี่ จะท าหน้าที่
ประธานไม่มาประชุมเมื่ อล่วงเวลานัดไปแล้วถึ ง 45 (สี่ สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุม ลงมติ เลื อกผูถ้ ื อหุ ้นกู้รายหนึ่ งเป็ น
ประธานในที่ประชุม
5.

การเลือ่ นประชุม

5.1

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ กูไ้ ม่วา่ ครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่ สิบห้า) นาที ยังมีผถู ้ ือหุ ้น
กูเ้ ข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสัง่ เลิกประชุม โดย

5.2

(ก)

ในกรณี ที่ผูอ้ อกหุ ้นกู้เป็ นผูเ้ รี ยกประชุ ม ให้ประธานในที่ ประชุ มเลื่อนการประชุมผูถ้ ื อหุ ้นกู้ไป
ประชุ ม ในวัน เวลา และสถานที่ ซ่ ึ ง ประธานก าหนด โดยวัน นัด ประชุ มใหม่จ ะต้องอยู่ภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิ บสี่ ) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู ้
ออกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกูซ้ ่ ึ งถือหุ ้นกูเ้ ป็ นจานวนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ ้นกูท้ ี่
ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดจะตกลงกันให้ไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ นอกจากนี้ เรื่ องที่พิจารณาและลง
มติ ในที่ ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็ นเรื่ องเดิ มที่ อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุ มครั้ งก่ อน
เท่านั้น

(ข)

ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ กูเ้ ป็ นผูร้ ้องขอให้เรี ยกประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ตามที่กาหนดไว้ใน (ก)

(ค)

ในกรณี ที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็ นการประชุมที่ได้เรี ยกประชุมเนื่ องจากการประชุมใน
ครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่ตามที่กาหนดไว้ใน (ก)

นายทะเบียนหุน้ กูจ้ ะต้องจัดส่งหนังสื อเรี ยกประชุมสาหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุม
ครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผูอ้ อกหุ ้นกู้ และผูถ้ ือหุ ้นกูต้ ามรายชื่ อและที่ อยู่ซ่ ึ งได้เคยจัดส่ งหนังสื อเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ กูใ้ ห้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัด
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ประชุมครั้งใหม่(ไม่นบั วันที่ ส่งหนังสื อเรี ยกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสื อเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นกู้
จะต้องระบุวนั เวลา สถานที่ สาหรับการประชุ ม วาระการประชุ ม และองค์ประชุ มที่ ตอ้ งการสาหรับการ
ประชุมครั้งใหม่
6.

มติของทีป่ ระชุม

6.1

การลงมติในเรื่ องต่าง ๆ ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กู้ ให้ตดั สิ นโดยการชูมือหรื อลงคะแนนเสี ยงตามที่ประธานใน
ที่ประชุมกาหนด ซึ่งผูถ้ ือหุ ้นกูแ้ ต่ละรายจะมีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุ ้นกูท้ ี่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ ้นกูห้ นึ่ ง
หน่วยมีหนึ่ งเสี ยง ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ ประชุมมีคะแนนเสี ยงชี้ ขาด (ทั้งกรณี การ
ลงมติโดยการชูมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสี ยงที่ ประธานในที่ ประชุมอาจมีในฐานะที่ ตนเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ กู้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ

6.2

มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กูใ้ นเรื่ องต่าง ๆ นอกจากที่กาหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็ นมติโดยคะแนน
เสี ยงข้างมากไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิ บ) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นกูซ้ ่ ึ งเข้าร่ วมประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

6.3

มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นเรื่ องต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะต้องเป็ นมติโดยคะแนนเสี ยงข้างมากไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
66 (หกสิ บหก) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ กูซ้ ่ ึงเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)

6.4

6.5

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิ ทธิซ่ ึงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่ องต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อ 6.4

มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นเรื่ องต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะต้องเป็ นมติโดยคะแนนเสี ยงข้างมากไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
(เจ็ดสิ บห้า) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ กูซ้ ่ ึงเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
(ก)

การชาระหนี้ตามหุน้ กูด้ ว้ ยการแปลงสภาพหุ ้นกูเ้ ป็ นหุ ้น หุ ้นกูอ้ ื่น หรื อทรัพย์สินอื่นของผูอ้ อกหุ ้นกู้
หรื อบุคคลใด ๆ

(ข)

การแก้ไขวันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู้ หรื อวันครบกาหนดชาระเงินไม่วา่ จานวนใด ๆ ตามหุน้ กู้

(ค)

การลด ยกเลิ ก หรื อ เปลี่ ย นแปลงแก้ไ ขจ านวนเงิ น ต้น ดอกเบี้ ย และ/หรื อ เงิ น จ านวนอื่ น ใดที่
ค้างชาระหรื อที่จะต้องจ่ายตามหุน้ กู้

(ง)

การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่วา่ จานวนใด ๆ ที่จะต้องชาระตามหุน้ กู้

(จ)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นส่ วนที่ เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3.)
และมติของที่ประชุม (ข้อ 6.)

(ฉ)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิ ทธิเพื่อให้สามารถดาเนินการในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง
(จ) ข้างต้น

ผูถ้ ือหุน้ กูร้ ายใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด จะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ๆ
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7.

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

7.1

ภายใต้ขอ้ บังคับของข้อ 7.1 ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะต้องจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ ห้ประธานในที่ ประชุม
ครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิ บสี่ ) วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสาเนา
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ กูต้ รวจสอบได้ ณ สานักงานใหญ่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละสานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ ้นกูใ้ น
วันและเวลาทาการของผูอ้ อกหุน้ กู้ หรื อนายทะเบียนหุน้ กู้ แล้วแต่กรณี

7.2

ในกรณี ของการประชุมผูถ้ ือหุน้ กูท้ ี่ผถู ้ ือหุน้ กูท้ าการเรี ยกประชุมอันเนื่องมาจากผูอ้ อกหุน้ กูไ้ ม่จดั ให้มีการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ กูต้ ามข้อ 12.1 วรรคสองของข้อกาหนดสิ ทธิ ผูถ้ ือหุน้ กูอ้ าจมอบหมายให้ผถู ้ ือหุ ้นกูค้ นใดคนหนึ่ งเป็ น
ผูจ้ ดั ทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ กูใ้ นครั้งนั้นก็ได้
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เอกสารหมายเลข 2
ตัวอย่ างใบหุ้นกู้
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ใบหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
Name Registered Certificate, Unsecured and Unsubordinated Debentures
ชาระค่าหุ ้นกูเ้ ต็มมูลค่าแล้ว
Fully Paid Up

เลขทะเบียนบริ ษทั
Company Registration No.
จดทะเบียนเมื่อวันที่
Registered on

0107536001389
0107536001389
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536
12 November 1993

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี 2564
DEBENTURES OF CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 2/2016 DUE 2021
วันออกหุ ้นกู้ 11 สิ งหาคม 2559
Issue Date 11 August 2016

วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ ้นกู้
Maturity Date

11 สิ งหาคม 2564
11 August 2021

อายุ
Term

5 ปี
5 Years

มูลค่าที่ตราไว้
Face Value

1,000
1,000

บาทต่อหน่วย
Baht/Unit

จานวนที่ออก
Offering Amount

980,000
980,000

หน่วย
Units

มูลค่ารวม
Total Amount

980,000,000
980,000,000

อัตราดอกเบี้ย 2.45% ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
ชาระปี ละ
2 ครั้ง
โดยชาระเป็ นเช็คขีดคร่ อมหรื อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นกูต้ ามที่อยูท่ ี่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้
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
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) จะดาเนินการไถ่ถอนหุ ้นกูใ้ นวันครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 11 สิ งหาคม 2564 โดยชาระเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะในนามผูถ้ ือหุ ้นกู้ หรื อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรื อวิธีการอื่นใดที่นายทะเบียนหุ ้นกูเ้ ห็นสมควร
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.
ชื่อผูถ้ ือหุ ้นกู้
Name of Debentureholder
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้
Debentureholder Registration No.

จานวนหน่วยหุ ้นกู้
Number of Debentures

หน่วย
Units

วันที่ออกใบหุ ้นกู้
Issue Date of the Certificate

เลขที่ใบหุ ้นกู้
จานวนเงิน
บาท
Certificate No.
Amount
Baht
้
่
้
้
หุ ้นกูที่เสนอขายนี้อยูภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขของข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุ ้นกูและผูถ้ ือหุ ้นกู ฉบับลงวันที่ 11 สิ งหาคม 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
หุ ้นกูเ้ ป็ นหนี้ของผูอ้ อกหุ ้นกูซ้ ่ ึ งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ ะมีสิทธิได้รับชาระหนี้ไม่ดอ้ ยกว่าสิ ทธิได้รับชาระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในบัจจุบนั และในอนาคตของผูอ้ อกหุ ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุม้ ครองให้ได้รับชาระหนี้ก่อน
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.
เนื่องจากบริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นกูท้ ี่ออกใหม่แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่และบริ ษทั ได้จดข้อจากัดการโอนให้จากัดอยูใ่ นผูล้ งทุนในลักษณะดังกล่าวไว้กบั สานักงาน ก.ล.ต. แล้ว ตามข้อ 35 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่ อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่ งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ดังนั้นบริ ษทั จะไม่รับและจะดาเนินการให้นายทะเบียนหุ ้นกูไ้ ม่รับจดทะเบียนการโอนหุ ้นกูไ้ ม่วา่ ทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผลู ้ งทุนสถาบัน และ/
หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่รายตามประกาศดังกล่าวเว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
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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บาท
Baht

ใบหุ ้นกูน้ ้ ีอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นการออกหุ ้นกูค้ รั้งนี้ และ/หรื อ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหน้า
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.
สรุ ปสาระสาคัญของข้อกาหนดและเงื่อนไขของหุ ้นกู้
Summary of the Terms and Conditions of the Debentures
1.
1.1

2.
2.1

2.2

3.

หุ ้นกูน้ ้ ีเป็ นหุ ้นกูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่มีประกัน และไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
These Debentures are name registered, unsecured and unsubordinated debentures.
นายทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นกู้ : ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
Registrar: CIMB Thai Bank Public Company Limited
44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330.
ระยะเวลาในการคานวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชาระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ ้นกู้
Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures.
บริ ษทั จะคานวณดอกเบี้ยและชาระดอกเบี้ย ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ โดยมีการกาหนดชาระดอกเบี้ยปี ละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 11 กุมภาพันธ์และวันที่ 11 สิ งหาคมของทุกปี ตลอดอายุ
หุ ้นกู้ โดยหากวันครบกาหนดชาระดอกเบี้ย และ/หรื อวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ ้นกูไ้ ม่ตรงกับวันทาการ จะเลื่อนวันชาระดอกเบี้ย และ/หรื อวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ ้นกูเ้ ป็ นวันทาการถัดไป
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.
บริ ษทั จะดาเนินการจ่ายเงินต้นและ/หรื อดอกเบี้ยตามข้อ 8 ในแต่ละวันกาหนดชาระดอกเบี้ยให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นกู้ โดยจัดทาเป็ นเช็คขีดคร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูถ้ ือหุ ้นกู้ หรื อโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของผูถ้ ือหุ ้นกูต้ ามข้อกาหนดสิ ทธิ
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.
เงื่อนไขอื่น ๆ เป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ ้นกูใ้ นการออกหุ ้นกูใ้ นครั้งนี้
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.

(1) ให้ผขู ้ อลงทะเบียนรับโอนหุ ้นกูท้ าแบบคาขอลงทะเบียนรับโอนหุ ้นกูท้ ุกครั้งที่ยนื่ โอนหุ ้นกูต้ ่อนายทะเบียน
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) เฉพาะผูร้ ับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผูถ้ ือหุ ้นกูท้ ี่ปรากฏชื่อที่ดา้ นหน้าของใบหุ ้นกู้ ให้แนบภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนที่ได้รับรองสาเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ ้นกู้
ฉบับนี้ กรณีที่เป็ นนิติบุคคลให้แนบสาเนาหนังสื อรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ที่ได้รับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน
โปรด
ของผูม้ ีอานาจที่ได้รับรองสาเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ ้นกูฉ้ บับนี้ดว้ ย
อ่าน
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
Please
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,
read
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) เมื่อผูร้ ับโอนหุ ้นกูป้ ระสงค์จะโอนหุ ้นกูจ้ ะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่ อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ ้นกู้ กรณี เป็ นนิ ติบุคคลและเปลี่ยนผูล้ งลายมือชื่ อ ให้แสดงหลักฐาน
ประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2)
When a transferee wishes to transfer the Debentures, he/she must append exactly the same signature as when he/she acquired the transfer of such Debentures. In case of
a juristic person, any change of authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2).
ลงลายมือชื่อผูโ้ อน
ลงลายมือชื่อผูร้ ับโอน
Signature of transferee
ลงลายมือชื่อผูม้ ีอานาจประทับตรานายทะเบียน/บริ ษทั
Signature of transferor
(ผูท้ ี่ตอ้ งการลงทะเบียนเป็ นผู ้
(who wishes to have his/her name entered in
Authorized Signature with the seal of the Registrar/Company
ถือหุ ้นกูใ้ นสมุดทะเบียน)
the register of Debentures)
ชื่อ-สกุล ของผูร้ ับโอน (ตัวบรรจง) Full name of transferee in block letters
1
ลงลายมือชื่อผูโ้ อน
ลงลายมือชื่อผูร้ ับโอน
Signature of Transferor
(Signature of transferee)

2

ลงลายมือชื่อผูโ้ อน
Signature of transferor

3

ลงลายมือชื่อผูโ้ อน
Signature of transferor

ตัวบรรจง
(Block letters)
ลงลายมือชื่อผูร้ ับโอน
(Signature of transferee)
ตัวบรรจง
(Block letters)
ลงลายมือชื่อผูร้ ับโอน
(Signature of transferee)
ตัวบรรจง
(Block letters)
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม
(ก) รายละเอียดกรรมการบริ ษัท
ตาแหน่ งอื่นในปั จจุบนั
ชื่อ

บริษัท

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์

X/

ตาแหน่ ง

บริษัทย่ อย

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
/ / / / / / / / / / / / /
/
/
/
/ / / / / / / / / /
/ ประธานกรรมการ

อายุ

73

-

-

2. นายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์

/

/ / / / / / / / / / / / /

/

/

/

/ / /

/ / / / /

รองประธานกรรมการ

75

-

-

3. นายสุทธิชาติ จิราธิวฒ
ั น์

/

/ / /

กรรมการ

70

-

-

4. นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์

/

/ / /

กรรมการ

70

-

-

คุณวุฒทิ างการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์

2.39%

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
กับผู้บริ หารอื่น
น้ องบุคคลที่ 2
พี่บคุ คลที่ 3,4,5
อาบุคคลที่ 6
บิดาบุคคลที่ 11

1.32%

พี่บคุ คลที่ 1,3,4,5

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยลัยรามคาแหง
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล South West
Essex Technical College สหราชอาณาจักร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร
การจัดการสมัยใหม่ รุ่นที่ 1
ปี 2551 หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP)
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมโยธา
Kingston College of Technology ประเทศอังกฤษ
ปี 2549 หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP)
ปี 2543 หลักสูตร Role of Chairman
Program (RCP)

อาบุคคลที่ 6
ลุงบุคคลที่ 11

ปริญญาตรี สาขาบัญชี จาก เซ็นโยเซฟ คอลเลจ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
รุ่นที่ 11
ปี 2547 หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP)
ปี 2546 หลักสูตร Finance for Non-Finance
Director (FND), หลักสูตร Board and CEO
Assessment
ปี 2543 หลักสูตร Role of Chairman
Program (RCP)

1.45%

น้ องบุคคลที่ 1,2
พี่บคุ คลที่ 4,5
อาบุคคลที่ 6, 11

ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher

1.63%

พี่บคุ คลที่ 5

College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี 2550 หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP), หลักสูตร Director Certification
Program (DCP)

น้ องบุคคลที่ 1,2,3
อาบุคคลที่ 6, 11

เอกสารแนบ 2
ประสบการณ์

ประธานกรรมการบริ หาร บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จากัด
(มหาชน)
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการกากับการบริ หาร บริ ษัท กลุม่ เซ็นทรัล
จากัด
กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีเดีย จากัด
กรรมการ บริษัท โพสต์-เอซีพี จากัด
กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จากัด
กรรมการ สมาคมการค้ าไทย อุตสาหกรรม เพื่อการท่องเที่ยว

ผู้ชว่ ยผู้จดั การ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ ้ง จากัด
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ บริ ษัท เซ็นทรัลดีพาร์ ทเมนท์สโตร์ จากัด
นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
ผู้ก่อตั ้ง, นายกสมาคม สมาคมผู้ค้าปลีกห้ างสรรพ
ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็ นหนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการ ผู้นาเข้ า และเป็ นเจ้ าของคนแรกที่
นาบาร์ โค๊ ดมาใช้ ในประเทศไทยที่ศนู ย์การค้ าเซ็นทรัลพลาซา
ลาดพร้ าว

ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริ หาร, ประธานอานวยการฝ่ ายการเงิน และบัญชี บริ ษัท กลุม่
เซ็นทรัล จากัด
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ บริ ษัท ห้ างเซ็นทรัลดีพาร์ ทเมนท์สโตร์ จากัด
ผู้จดั การสาขา ห้ างเซ็นทรัล สาขาสีสม
ผู้ชว่ ยจัดการสาขา ห้ างเซ็นทรัล สาขาสีลม

กรรมการกากับการบริ หาร บริ ษัท กลุม่ เซ็นทรัล จากัด

กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร บริษัท กลุม่ เซ็นทรัล จากัด
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์ พฒ
ั นา จากัด
กรรมการ บริษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จากัด
กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลับ จากัด
กรรมการ มูลนิธิเตียง จิราธิวฒ
ั น์

ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัท
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน)
ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย
ประธานคณะกรรมการธุรกิจค้ าปลีก หอการค้ าไทย
ที่ปรึกษา สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
กรรมการ, เหรัญญิก มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้ อม

ประธานกรรมการ บริษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริ หาร บริษัท เซ็นทรัลมาร์ เก็ตติ ้งกรุ๊ป จากัด
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร บริษัท กลุม่ เซ็นทรัล จากัด
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี่ จากัด
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
กรรมการ บริษัท ห้ างสรรพสินค้ าเชียงใหม่ จากัด
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ ้ง จากัด

กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี่ จากัด
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ปริญญ์อินเตอร์ เทรด จากัด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม
(ก) รายละเอียดกรรมการบริ ษัท
ตาแหน่ งอื่นในปั จจุบนั
ชื่อ

บริษัท

นายสุททธิธิธรรม
เกียรติ
ั น์
5.1.นายสุ
จิราธิจิรวาธิ
ฒ
ั วน์ฒ

X/ /

ตาแหน่ ง

บริษัทย่ อย

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
/ / / / / / / / / / / / /
/
/
/
/ / / / / / / / / /
/ ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

อายุ

68

-

- กรรมการบริหารความเสี่ยง
และการกากับดูแล
-

6. นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์

/

/

/ /

/ / / /

/ / /

/ / / / /

- กรรมการ

53 -

คุณวุฒทิ างการศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Operations Research)
IONA University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)

1.19%

University of Maryland (College Park)
สหรัฐอเมริกา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
รุ่นที่ 13
ปี 2546 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP)
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต

- กรรมการสรรหา

2.17%

บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
และการกากับดูแล

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
กับผู้บริ หารอื่น
น้ องบุคคลที่ 1,2,3,4 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
อาบุคคลที่ 6, 11 กรรมการ บริษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
(มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หาร บริษัท กลุม่ เซ็นทรัล จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท เอิร์ธแคร์ (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลับ จากัด

หลานบุคคลที่
1,2,3,4,5

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี Skidmore Collage
ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน

อาบุคคลที1่ 1

รุ่นที่ 22
-

หลักสูตรการปฏิบตั ิการจิตวิทยาฝ่ ายอานวยการ
รุ่นที่ 73 จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

-

หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สาหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 จาก
สถาบันพระปกกล้ า
ปริญญาบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 1
ปี 2553 หลักสูตร Advanced Audit Committee
Program
ปี 2552 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk
Management (MFM), หลักสูตร Monitoring of
Quality of Financial Reporting (MFR)
ปี 2551 หลักสูตรกระบวนการผู้บริหาร
ความยุติธรรมระดับสูง (บยส) รุ่นที่ 13
ปี 2550 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit
Function (MIA), หลักสูตร Monitoring the System
of Internal Control and risk Management (MIR)
ปี 2549 หลักสูตร Chief Financial Officer
ปี 2548 หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP), หลักสูตร Audit Committee Program
(ACP), หลักสูตร The Role of Chairman (RCP)
ปี 2543 หลักสูตร Director Certification Program
(DCP)

-

-

-

-

7. นายพิสฐิ กุศลาไสยานนท์

8. ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์

/

/

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

74

- กรรมการอิสระ

63

-

-

เอกสารแนบ 2
ประสบการณ์

กรรมการ สภาหอการค้ าไทย
นายกสโมสร สโมสรโรตารี่ บางเขน
ประธานกรรมการ บริษัท คอฟฟี่ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด
(Starbucks ประเทศไทย)
นายกและผู้ก่อตั ้งสมาคมศูนย์การค้ าไทย
กรรมการผู้จดั การใหญ่, ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์

กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด
(มหาชน)
กรรมการ, กรรมการบริ หารความเสี่ยง และ ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
กรรมการ, กรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารการเงิน
บริ ษัท กลุและกรรมการบริ
ม่ เซ็นทรัล จากัดหาร บริษัท เซ็นทรัล รี เทล คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)
กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน)

กรรมการบริ หาร บริษัท อินเตอร์ ไลฟ์ จอห์นแฮนคอคประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
จากัด
ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)
กรรมการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ ด เซอร์ วิสเซส จากัด
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ กรรมการบริ หาร บริษัท สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จากัด
เชียงราย
คณะกรรมการบริ หารหอการค้ าไทย
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จากัด (มหาชน)

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์
New South Wale University ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาตร์
The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรรุ่นเอกชน รุ่นที่ 8

-

-

ประธานกรรมการ บริษัท ส้ มบิน จากัด

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการผู้อานวยการใหญ่บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ โรงแรมรอยัลออร์ คิด เชอร์ ราตัน
ประธานกรรมการ โรงแรมแอร์ พอร์ ท โฮเต็ล
รองประธานกรรมการ บริษัทร่วมทุน สตางค์ จากัด
กรรมการ บริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล ดรัก๊ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด

นิติศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต กฎหมายเอกชน

-

-

กรรมการ บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ทนายความและกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท คูแดร์ บราเทอร์ ส จากัด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุม
(ก) รายละเอียดกรรมการบริ ษัท
ตาแหน่ งอื่นในปั จจุบนั
ชื่อ

บริษัท

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์

X/

9. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

บริษัทย่ อย

ตาแหน่ ง

อายุ

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
/ / / / / / / / / / / / /
/
/
/
/ / / / / / / / / /
/ -ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ

/

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒทิ างการศึกษา

-

76

-

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
รุ่นที่ 2
สถาบันพระปกเกล้ า รุ่นที่ 1
ปริญญาบัตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุ่นที่ 10 (วตท. 10)
ปี 2549 หลักสูตร Finance for Non-Finance
Director (FND)
ปี 2547 หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP)

-

-

Hotel and Catering School Bad Ueberkinger,
Germany
Senior Hotel Management Institute Heidelberg,
Germany
Diploma/Bachelor of Business Administration
(equivalent) Vice President Students Organisation

-

-

ปริญญาโท สาขา Food, Hotel and Tourism
Management, Rochester Institute of Technology,
Rochester, USA
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2554 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับ
สูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15
ปี 2551 TLCA Executive Development Program
(EDP) รุ่นที่ 1
ปี 2546 Program for Management Development,
Executive Education Harvard Business School
ปี 2540 หลักสูตรการเงินเพื่อการบริหาร ภาควิชา
การธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2539 หลักสูตร Mini MBA Program คณะพาณิช
ศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2536 หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิต
วิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ปี 2545 Directors Certification of Program (DCP)

1.24%

-

-

- กรรมการอิสระ

74

-

11. นายธีระยุทธ จิราธิวฒ
ั น์

/

/ / / / / / / / / / / / /

/

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / - ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
และการกากับดูแล
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-

-

X
/

= ประธานกรรมการ
= กรรมการ

จากมหาวิทยาลัยเมืองกอง ประเทศฝรัง่ เศส
ประกาศนียบัตรทางกฏหมายอเมริกนั จาก
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (เมดิสนั ),
สหรัฐอเมริกา
นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2548 หลักสูตร Audit Committee Program
(ACP), หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP)

-

/

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
กับผู้บริ หารอื่น

-

-

10. นาย เกริด เคิร์ก สตีป

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริ ษัท (%)

เอกสารแนบ 2
ประสบการณ์

กรรมการ บริษัท เคนท็อป (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการ บริษัท ฮุนได เมอร์ ชานมารี น (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการ บริษัท เฟรเกรนท์พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด
ผู้อานวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม (วิทยาคารพญาไท)

ทนายความ สานักงาน ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

ประธานกรรมการ กลุม่ เครือบริ ษัท แปซิฟิคพาร์ ค ศรี ราชา จากัด
ประธานกรรมการ บริษัท ภัทรสาธิต จากัด
กรรมการ บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เตชะไพบูลย์ จากัด
กรรมการ บริษัท อุเทนแคปปิ ตอล จากัด
กรรมการ บริษัท วรวัฒน์ จากัด
กรรมการ บริษัท เศรษฐการ จากัด
กรรมการ บริษัท ประชานุเคราะห์ จากัด

รองประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารศรี นคร
กรรมการผู้จดั การ บมจ.ธนาคารศรี นคร
สมาชิกวุฒสิ ภา
ที่ปรึกษาผู้แทนการค้ าของไทย (ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล)
ที่ปรึกษาประธานวุฒสิ ภา (พลเอกธีรเดช มีเพียร)
ประธานกิตติมศักดิ์ สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย และหอการค้ าไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ประธานกรรมการ บริหารเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รองนายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รองประธานกรรมการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
รองประธานกรรมการ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

-

บุตรบุคคลที่ 1
กรรมการบริ ษัทย่อย โรงแรมและรี สอร์ ทในเครือเซ็นทารา
หลานบุคคลที่ 2,3,4,5
และ 6

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุม่ โรงแรมและรีสอร์ ทในเครื อเซ็นทารา
กรรมการผู้จดั การใหญ่กลุม่ โรงแรมและรี สอร์ ทในเครือเซ็นทารา
รองประธานบริ หารกลุม่ โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา
รองประธานฝ่ ายปฏิบตั ิการกลุม่ โรงแรมและรีสอร์ ทในเครื อเซ็นทารา
ผู้จดั การทั่วไปกลุม่ แอคคอร์
ผู้จดั การทั่วไปและผู้จดั การภาคพื ้นดินกลุม่ แอคคอร์
รองประธานอาวุโสฝ่ ายบริหารโครงการ
รองประธานฝ่ ายบริหารโครงการ
ผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารโครงการและจัดซื ้อ
ผู้จดั การแผนกส่งเสริมการขายและพัฒนาโครงการ
ผู้ประสานงานแผนกอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมและรีสอร์ ท ในเครือเซ็นทารา
ผู้ชว่ ยผู้จดั การห้ องอาหาร Marriott Hotel & Resort, Park Ridge, NJ, USA

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริ หารและผู้มีอานาจควบคุม
เอกสารแนบ 2

(ข) รายละเอียดผู้บริ หาร
ตาแหน่ งที่ดารงในบริษัท
ชื่อ

ตาแหน่ ง

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา

บริษัทย่ อย

บริษัท

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น ในบริษัท
(%)

ตาแหน่ งอื่นในปั จจุบนั

ประสบการณ์

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 มหัทธนะพฤทธิ์

/ / / / /

/ / / /

/ / / / / / / / / / / / /
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- ปริ ญญาเอก การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

0.01%

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้อานวยการฝ่ ายวางแผนและบริหารการเงิน
บมจ. ประสิทธิ์ พฒ
ั นา
อดีตกรรมการบริษัทประกันภัย
สินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม
อดีตกรรมการตรวจสอบบริษัทประกัน
สินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม

46

- ปริ ญญาโท สาขาการบริหารจัดการด้ านธุรกิจโรงแรม
(Hotel Management) จาก Johnson and Wales
University,USA
- ปริ ญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริ หารธุรกิจ
บัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ วและการบริการ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปี 2554 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สาหรับนักบริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้ า รุ่น15
- ปี 2549 หลักสูตรการปฏิบตั กิ ารจิตวิทยาฝ่ าย
อานวยการสถาบันจิตวิทยาความมัน่ คง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที1่ 00

1.26%

กรรมการบริษัทย่อย
โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือเซ็นทารา

ผู้จดั การแผนกการตลาด
ผู้ชว่ ยผู้จดั การแผนกการตลาด

รองประธานอาวุโส
ฝ่ ายองค์กรสัมพันธ์ และ
ภาพลักษณ์

58

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยนิวเฮเวนส์, รัฐคอนเนคติกตั
สหรัฐอเมริกา

0.88%

กรรมการผู้ชว่ ยประธานด้ านตลาด
สภาอุตสาหกรรมและการท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทย

รองประธานอาวุโสฝ่ ายองค์กรสัมพันธ์
และภาพลักษณ์
รองประธานอาวุโสฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
รองประธานฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือเซ็นทารา

4. Mr.Chris Bailey

รองประธานอาวุโส
ฝ่ ายขาย และการตลาด

55

- St.Peter's School, Huntingdon UK. GCE "O"
Level : Eight
- subjects, including Maths and
English Language

-

-

SVP Sales &Marketing, Centara Hotels
& Resorts
VP Sales & Marketing, Centara Hotels
& Resorts
Marketing & Sales Director, Norwegian
Cruise Line
Commercial Director, Hermis Travel
General Manager, Airtours Helmshore, UK

5. Mr. David Robert Good

รองประธานฝ่ ายปฏิบตั กิ าร

55

- North London University: Higher National
Diploma in Hotel and Institutional Management
- Yield Management by Horand Vogel
- 7 Habits of Highly Effective People

-

-

Group Director of Operations
(Projects/Openings)
General Manager, Central Samui Beach Resort
General Manager, Dusit Hotel, Balipapan

2. นายธีระเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์

/ / / / / / / / / / / / /

/

/ / / / /

3. นางสุพตั รา จิราธิวฒ
ั น์

/

/

/

/

/ / / / / / / / กรรมการบริ หารความเสี่ยง
และการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
รองประธานอาวุโสฝ่ ายการเงิน
และบริหาร
เลขานุการบริ ษัท

/ / / / / / / / / / / / / รองประธานฝ่ ายจัดซื ้อ

/ / /

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริ หารและผู้มีอานาจควบคุม
เอกสารแนบ 2

(ข) รายละเอียดผู้บริ หาร
ตาแหน่ งที่ดารงในบริษัท
5. Mr. David Robert Good
ชื่อ

ตาแหน่ ง
บริษัท

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา

บริษัทย่ อย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น ในบริษัท
(%)

ตาแหน่ งอื่นในปั จจุบนั

ประสบการณ์

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
by Franklin Covey
- General Managers Programme at
Cornell Unversity, New York, USA

6. นางสาวภัทรา จองเจริญกุลชัย

/

Indonesia
Hotel Manager, Dusit Laguna Resort, Phuket
Resident Manager, Amari Coral Beach Resort,
Phuket
Assist. Front of House Mgr, Berners Hotel,
London (Managed by Rennaisance Hotel)
Director of Human Resources
Four Seasons Resort Chiang Mai,
เชียงใหม่
Director of Personnel & Training,
Corporate Personnel & Training Manager,
Personnel Manager กลุม่ โรงแรมดุสิตธานี

รองประธานฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล

49

- ปริ ญญาโท ด้ านการสอนภาษาอังกฤษ จาก
Radford University, Virginia, USA
- ปริ ญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
- ประกาศนียบัตรด้ านการบริหารจัดการโรงแรม
จาก Dusit Thani College & Singapore Hotel
Association

-

-

7.นายโธมัส ธรัสเซล

รองประธานฝ่ ายแบรนด์
การตลาดและดิจิตอล

34

- Bachelor's Degree, University of Nottingham
Major French & Hispanic Studies

-

-

Director of Marketing Operations,
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 ฮาร์ ดวิก-โจนส์

รองประธานฝ่ ายออกแบบและ
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.
- Professional qualification leading to RIBA Part III
Registered Architect (UK) (RIBA Part
III), University of Wales Institute of Science and
Technology, Great Britain

EMAARMGF Delhi, India - Chief of Design - Dual
Reporting: CEO and EVC/ JV Owner of the real
estate development company.
SHIPRA ESTATES, Delhi, India - President of Projects
Planning & Design

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริ หารและผู้มีอานาจควบคุม
เอกสารแนบ 2

(ข) รายละเอียดผู้บริ หาร
ตาแหน่ งที่ดารงในบริษัท
ชื่อ

ตาแหน่ ง

อายุ

คุณวุฒทิ างการศึกษา

บริษัทย่ อย

บริษัท

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น ในบริษัท
(%)

ตาแหน่ งอื่นในปั จจุบนั

ประสบการณ์

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
- Bachelor of Architecture (RIBA Part II), University
of Wales Institute of Science and Technology,
Great Britain.
- Bachelor of Science (RIBA Part I), University of
Wales Institute of Science and Technology, Great
Britain.

STRATEGIC BLUEPRINT, Delhi & Hong Kong Owner and Managing Director
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 วิลสัน

รองประธานฝ่ ายขาย

37

- Master of Business Administration (M.B.A),
Master of Business. – Currently studying
- Macquarie Graduate School of Management

-

-

Mantra Group - Regional Sales and Marketing
NSW/ACT & National Director of M.I.C.E
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 (ต่ อ):
บริษัทย่ อย
1 บจ.เซ็นทรัลหัวหินบีช รี สอร์ ท
2 บจ.เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ ท
3 บจ.โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา
4 บจ.โรงแรมเซ็นทรัล แม่สอดฮิลล์
5 บจ.เซ็นทรัล บริ การซักรี ด
6 บจ.เซ็นทรัลโฮเต็ล แมนเนชเม้ นท์
7 บจ.เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ
8 บจ.เซ็นทรัล กะรนวิลเลจ
9 บจ.เซ็นทรัล กระบี่เบย์ รีสอร์ ท
10 บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์
11 บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด
12 บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป
13 บจ.ซีอาร์ จี แมนูแฟคเจอริ่ง
14 บจ.ทริปเปิ ลไนน์ เดคคอร์
15 บจ.เอส.พี.เรียลตี ้ ลันตาบีช
16 บจ.เอส.พี.เรียลตี ้ พัทยาบีช
17 บจ.เอส.พี. หาดฝรั่ง รี สอร์ ท
18 บจ.เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้ นท์
19 บจ.เซ็นทารา อินเตอร์ เนชัน่ แนล แมนเนจเม้ นท์
20 บจ.โรงแรม กะรน ภูเก็ต
21 บจ.โรงแรม กะตะ ภูเก็ต
22 R.M.L. LEISURE Pvt. Ltd.
23 บจ.เซ็นวารี เฮลตี ้ สปา
24 บจ.เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชันและเอ็กซิบิชนั่
25 บจ.เซ็นทารา อินเตอร์ เนชันแนล แมนเนจเม้ นท์ (ประเทศไทย)
26 Centara Maldives Pvt. Ltd.
27 บจ.ซีอาร์ จี อินเตอร์ เนชัน่ แนล ฟู๊ ด
28 บจ.เซ็นทารา อิมพอร์ ต-เอ็กซพอร์ ต
29 บจ.โคซี่ โฮเต็ล
30 บจ. โคซี่ โฮเต็ล แมนเนจเม้ นท์
31 บจ. เซ็นทารา ลอยัลตี ้ มาร์ เก็ตติ ้ง
32 บจ. ศูนย์การเรียนรู้ เซ็นทารา
33 Centara(Shanghai)Hotel Management Co., Ltd.
34 CIM for Management-Egypt, S.A.E
35 Centara (Hong Kong) Hotel Management Co., Ltd.

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย

เอกสารแนบ 3
บจ.เซ็นทรัลหัวหินบีช รี
สอร์ ท

บจ.เซ็นทรัลสมุยบีชรี
สอร์ ท

บจ.โรงแรมเซ็นทรัลสุ
คนธา

1. นายสุ ทธิ เกียรติ จิราธิ วฒั น์

/

/

/

/

/

2. นายสุ ทธิ ชยั จิราธิ วฒั น์

/

/

/

/

/

รายชื่ อบริษทั ย่อย/กรรมการ

บจ.โรงแรมเซ็นทรัล แม่
บจ.เซ็นทรัลโฮเต็ล แมน
บจ.เซ็นทรัล บริการซักรีด
สอดฮิลล์
เนชเม้นท์

บจ.เซ็นทรัล กระบี่ เบย์ รี
บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเกาะ
บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์
สอร์ ท
กูด

บจ. เซ็นทรัล เรสตอร
องส์ กรุ๊ป

บจ.ซีอาร์ จี แมนูแฟคเจอ
บจ.เอส.พี.เรียลตี้ ลันตา
บจ.ทริปเปิ ลไนน์ เดคคอร์
ริ่ง
บีช

บจ.เอส.พี.เรียลตี้ พัทยา
บีช

บจ.เอส.พี. หาดฝรั่ง รี
สอร์ ท

บจ.เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล
แมนเนจเม้นท์

บจ.เซ็นทารา อินเตอร์
บจ.โรงแรม กะรน ภูเก็ต
เนชั่ นแนล แมนเนจเม้นท์

บจ.โรงแรม กะตะ ภูเก็ต

R.M.L. LEISURE Pvt.
Ltd. *

บจ.เซ็นทรัล กะรนวิลเลจ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3. นายสุ ทธิ ชาติ จิราธิ วฒั น์

/

/

/

4. นายสุ ทธิ ศกั ดิ์ จิราธิวฒั น์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5. นายสุ ทธิ ธรรม จิราธิ วฒั น์
6. นายปริ ญญ์ จิราธิวฒั น์

/

7. นายสุ ทธิ พร จิราธิวฒั น์

/

/

/

/

/

/

/

8. นางสุจิตรา มงคลกิติ

/

9. นางสุพตั รา จิราธิวฒั น์

/

/

/

10. นายธี ระยุทธ จิราธิ วฒั น์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

11. นายธี ระเกียรติ จิราธิ วฒั น์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12. นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

13. นายรณชิ ต มหัทธนะพฤทธิ์
14. นายวิรุฬ หาญอุตสาหะ

/

15. นางมุกดา เอื้อวัฒนะสกุล

/

16. นางรัตนา นรพัลลภ

/

17. นางยิง่ ลักษณ์ วัชรพล

/

18. นายไมเคิล ไอส์เซนเบอร์ ก

/

19. นายคิม มูนี่

/

/

/

20. นายธี ระเดช จิราธิ วฒั น์

/

/

21. นางอรณี จิราธิวฒั น์

/

/

22. นายสุ ภรัฐ จิราธิวฒั น์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

บจ.เซ็นวารี เฮลตี้ สปา

บจ.เซ็นทารา อินเตอร์
บจ.เซ็นทรัล บางกอก
Centara Maldives Pvt.
เนชั นแนล แมนเนจเม้นท์
คอนเวนชั นและเอ็กซิบิชั่น
Ltd.
(ประเทศไทย) **

บจ.เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ

/

บจ.ซีอาร์ จี อินเตอร์ เนชั่ น บจ.เซ็นทารา อิมพอร์ ตแนล ฟู๊ ด
เอ็กซพอร์ ต

บจ.โคซี่ โฮเต็ล

บจ. โคซี่ โฮเต็ล แมนเนจ
เม้นท์

บจ. เซ็นทารา ลอยัลตี้
มาร์ เก็ตติง้

Centara (Hong Kong)
บจ. ศู นย์ การเรียนรู้ เซ็น Centara(Shanghai)Hotel CIM for ManagementHotel Management Co.,
ทารา
Management Co., Ltd.
Egypt, S.A.E
Ltd.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/

/

/

/

/

23. นางสาวนันทวัน วัชรโกมลพันธ์

/

/

/

/

/

/

/

/

/

24. นายแดน ชินสุภคั กุล

/

25. Dheena Hussain
26. นายปาทริ ก จีน มาร์ บาซเซต์

/

27. นายเอ็มมานู แอล วิคเตอร์ โมริ ช มาริ ออง

/

/

/

28. นางสาว ภัทรา จองเจริ ญกุลชัย
/

29. นาย ปัณฑิต มงคลกุล

/

30. Puck Bhengsri
31. นางสาว จริ ยา จิราธิวฒั น์

/

หมายเหตุ
1. / = กรรมการ
2. บริ ษทั ย่อย หมายถึง บริ ษทั ย่อยที่มีนยั สาคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกาไรขาดทุนรวมของปี บัญชีลา่ สุด

/

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ครังที
้ ่ 36/2559

27 กรกฎาคม 2559

อัน2011
ดับเครดิ ตองค์กร:

A

เหตุผล
ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์ก รและหุ้นกู้ไม่ด้อ ยสิทธิ ไม่มีห ลัก ประกัน ชุ ด ปจั จุบนั ของ
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “A” ในขณะเดียวกันยังจัดอันดับเครดิตหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 980 ล้านบาทของบริษทั ทีร่ ะดับ “A” เช่นกัน
12 November 2011
โดยบริษทั จะนาเงินทีไ่ ด้จากการออกหุน้ กูช้ ุดใหม่ไปใช้ชาระคืนหนี้ โดยอั
นดับเครดิตดังกล่าวสะท้อน
การมีแ หล่ง กระแสเงิน สดที่ก ระจายตัว ทัง้ จากธุ ร กิ จ โรงแรมและธุ ร กิจ อาหาร รวมถึง สถานะที่
แข็งแกร่งในธุรกิจอาหารบริการด่วน และการมีโรงแรมคุณภาพดีทห่ี ลากหลาย ทัง้ นี้ การพิจารณา
อันดับเครดิตยัง ค านึง ถึง การสนับสนุ นจากกลุ่มเซ็นทรัล ด้วย อย่างไรก็ตาม จุ ดเด่นดัง กล่า วถูก
ลดทอนบางส่วนจากลักษณะของธุรกิจโรงแรมทีข่ น้ึ อยู่กบั ฤดูกาลและถูกกระทบได้ง่ายจากปจั จัย
ภายนอกต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมทัง้ จากลักษณะของธุร กิจอาหารบริการด่วนที่มอี ตั รา
กาไรต่ า ทัง้ นี้ ธุรกิจทัง้ 2 ประเภทจัดว่ามีการแข่งขันที่รุนแรงเมื่อพิจารณาจากอุปสงค์ของจานวน
ห้องพัก ในโรงแรมที่เพิม่ ขึ้นอย่างมากในแหล่ง ท่องเที่ยวสาคัญและการทาการตลาดเชิงรุกในหมู่
ผูป้ ระกอบการอาหารบริการด่วน
บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซาก่อตัง้ โดยตระกูลจิราธิวฒ
ั น์ ในปี 2523 โดยปจั จุบนั ตระกูล
จิราธิวฒ
ั น์ถอื หุน้ บริษทั ในสัดส่วน 65% บริษทั เป็ นหนึ่งในผูน้ าในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารใน
ประเทศไทย ทัง้ นี้ ในปี 2558 บริษทั มีรายได้จากธุรกิจโรงแรมคิดเป็ นสัดส่วน 47% ของรายได้รวม
ทัง้ หมด ในขณะทีบ่ ริษทั มีกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายจากโรงแรม
คิดเป็นสัดส่วน 70% ของกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายรวมทัง้ หมด
ณ 1 กรกฎาคม 2559 บริษทั บริหารโรงแรม 37 แห่ง รวมจานวนห้องพักทัง้ สิน้ 7,408 ห้อง โดย
โรงแรมทัง้ หมดตัง้ อยู่ในแหล่ง ท่องเที่ยวที่สาคัญ ของไทยและในต่างประเทศ 4 ประเทศ ได้แ ก่
มัลดีฟส์ เวียดนาม ศรีลงั กา และอินโดนีเซีย บริษทั บริหารงานโรงแรมภายใต้แ บรนด์ “เซ็นทารา
แกรนด์” “เซ็นทารา” และ “เซ็นทรา” และมีโรงแรมของตนเองทัง้ สิน้ 15 แห่ง โดย 1 แห่งอยูภ่ ายใต้
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ โรงแรมที่บริษัทเป็ นเจ้าของโดยตรงคิดเป็ นสัดส่วน 51% ของ
จานวนห้องทัง้ หมด
บริษทั ดาเนินธุรกิจ อาหารบริการด่วนภายใต้การบริหารงานของบริษทั ในเครือคือ บริษัท
เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด โดยปจั จุบนั บริษัทเซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป ให้บริการอาหาร
บริการด่วนจานวน 11 แบรนด์ซง่ึ ประกอบด้วยร้านอาหารภายใต้แฟรนไชส์จากต่างประเทศจานวน
10 แบรนด์และแบรนด์ของบริษทั เองจานวน 1 แบรนด์ คือ “เดอะ เทอเรส” โดย ณ สิน้ เดือนมีนาคม
2559 บริษทั มีจานวนสาขาร้านอาหารรวมทัง้ หมด 800 แห่งทัวประเทศ
่
หลังจากทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองทีย่ ดื เยือ้ ยาวนาน อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยปรับฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในปี 2558 และเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 6
เดือนแรกของปี 2559 โดยจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพิม่ ขึ้น 20.5% ในปี 2558 และ 12.0%
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 โดยการฟื้ นตัวอย่างรวดเร็วสะท้อนถึง การมีแหล่ง ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพสูงและความต้องการเดินทางท่องเทีย่ วอย่างมากภายในภูมภิ าคเอเชีย โดยทริสเรทติง้ คาด
ว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังอยู่ในระดับดี และจานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติในปี 2559 จะเพิม่ ขึน้ ประมาณ 10% ที่ 32.87 ล้านคน

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PLC

อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน

A

Announcement
แนวโน้
มอันดับเครดิ ต: no. 111

อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
อันดับเครดิ ต

09/08/56
28/07/54
03/07/52
21/10/47

A
AAA-

ติ ดต่อ:
ประมวลทรัพย์ ผลประเสริฐ
pramuansap@trisrating.com
ชนาพร ปิ่ นพิทกั ษ์
chanaporn@trisrating.com
วจี พิทกั ษ์ไพบูลย์กจิ
wajee@trisrating.com

ธิติ การุณยานนท์, Ph. D., CFA
thiti@trisrating.com
WWW.TRISRATING.COM

Stable

แนวโน้ ม
อันดับเครดิ ต/
เครดิ ตพิ นิจ
Stable
Stable
Negative
Stable

เครดิ ตวาระ (CreditUpdate) เป็ นขัน้ ตอนหนึง่ ในกระบวนการทบทวนอันดับเครดิตขององค์กรหรือตราสารหนี้ททริ
ี ่ สเรทติ้งได้ประกาศผลไปแล้ว ซึง่ โดยปกติการทบทวนดังกล่าวจะกระทาตลอดอายุของ
สัญญาหรือตราสาร และสรุปผลเมือครบรอบปี
่
ในระหว่างนัน้ หากหน่วยงานดังกล่าวออกตราสารหนี้ใหม่ หรือเมือมี
่ เหตุการณ์สาคัญทีอาจมี
่ ผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของหน่วยงานนัน้ ๆ และมีขอ้ มูลผลกระทบ
เพียงพอทีจะปรั
่ บอันดับเครดิต หรือเมือมี
่ เหตุให้ต้องยกเลิกอันดับเครดิตเดิม ทริสเรทติ้งจะประกาศ "เครดิตวาระ" แก่สาธารณะ โดยผลอันดับเครดิตอาจ "เพิม่ ขึน้ " (Upgraded) "ลดลง" (Downgraded) "คงเดิม"
(Affirmed) หรือ "ยกเลิก" (Cancelled)

จากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วส่งผลให้อตั ราการเข้าพักโรงแรมเพิม่ ขึน้ จาก 74.8% ในปี 2557 เป็ น 80.2% ในปี
2558 โดยรายได้ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อจานวนห้องทัง้ หมดของบริษทั เพิม่ ขึน้ 6.2% สู่ระดับ 3,858 บาทต่อคืนในปี 2558 สาหรับช่วง 3 เดือนแรกของปี
2559 รายได้คา่ ห้องพักเฉลีย่ ต่อจานวนห้องทัง้ หมดของบริษทั ยังคงเพิม่ ขึน้ 3.5% สูร่ ะดับ 5,104 บาทต่อคืน
ในปี 2558 ถึงแม้วา่ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว รายได้จากธุรกิจอาหารของบริษทั ยังเติบโตอยูไ่ ด้ในระดับ 2% และเมื่อรวมกับธุรกิจโรงแรม
แล้ว รายได้รวมของบริษทั เพิม่ ขึน้ 5% สูร่ ะดับ 18,937 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่มาจากรายได้ธุรกิจโรงแรมทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ 9% ในช่วง 3 เดือนแรกของปี
2559 รายได้ของบริษทั ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง 3% สูร่ ะดับ 5,220 ล้านบาทเนื่องจากผลการดาเนินงานของธุรกิจโรงแรมทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง อัตรา
กาไรจากการดาเนินงานปรับเพิม่ ขึน้ จาก 22.3% ในปี 2557 เป็ น 24.7% ในปี 2558 และ 29.1% ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 จากการปรับตัวทีด่ ขี น้ึ
ของธุรกิจโรงแรม และการควบคุมต้นทุนในธุรกิจอาหาร ในระหว่างปี 2559-2561 ทริสเรทติง้ คาดว่าบริษทั จะมีรายได้เพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ 6% ต่อปี จากการ
เพิม่ ราคาห้องพักและจากอัตราการเข้าพักโรงแรมตามปกติทร่ี ะดับ 80% นอกจากนี้ โดยอัตรากาไรจากการดาเนินงานคาดว่าจะอยูท่ ร่ี ะดับ 23%-25%
เงินกู้รวมของบริษทั ปรับลดลงจาก 10,256 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 เป็ น 8,311 ล้านบาท ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2559 ส่งผลให้
อัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนปรับตัวดีขน้ึ จากระดับ 59.6% ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2557 สูร่ ะดับ 50.3% ณ สิน้ เดือนมีนาคม 2559 ในช่วง 3 ปี
ข้างหน้าบริษทั มีแผนจะใช้เงินลงทุนประมาณ 12,000 ล้านบาทเพือ่ ก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่และขยายจานวนร้านอาหาร โดยบริษทั มีแผนจะขยายจานวน
ร้านอาหารเพิม่ เป็น 1,200 ร้านภายในปี 2563 ดังนัน้ คาดว่าอัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทั จะเพิม่ ขึน้ แต่อยูใ่ นระดับไม่เกิน 55%
สภาพคล่องของบริษทั อยูใ่ นระดับทีน่ ่าพอใจ โดยเงินทุนจากการดาเนินงานของบริษทั เพิม่ สูงขึน้ จาก 3,443 ล้านบาทในปี 2557 เป็ น 4,083 ล้าน
บาทในปี 2558 และอยูท่ ร่ี ะดับ 1,384 ล้านบาทในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อเงินกู้รวมเพิม่ ขึน้ จาก 27.3% ในปี
2557 เป็ น 36.5% ในปี 2558 และทีร่ ะดับ 37.6% (ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปี ด้วยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง) ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 อัตราส่วน
กาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายต่อดอกเบีย้ จ่ายเพิม่ ขึน้ จากระดับ 6.2 เท่าในปี 2557 เป็น 10.7 เท่าในช่วงไตรมาสแรกของ
ปี 2559 ในช่วง 12 เดือนข้างหน้าบริษทั มีภาระในการชาระหนี้ประมาณ 3,247 ล้านบาทและมีภาระหนี้ระยะสัน้ จานวน 331 ล้านบาท โดยสภาพคล่อง
ของบริษทั จะมีเพียงพอสาหรับภาระหนี้ระยะสัน้ และจะได้รบั การสนับสนุนจากเงินสดในมือจานวน 856 ล้านบาทรวมทัง้ วงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์
ต่าง ๆ อีกประมาณ 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ การออกหุน้ กูช้ ุดใหม่จะนาไปใช้ชาระหนี้ทจ่ี ะครบกาหนด
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงการคาดการณ์ว่าบริษทั จะสามารถรักษาสถานะในการแข่งขันทีแ่ ข็งแกร่งในธุรกิจหลักของ
บริษทั ต่อไป ทัง้ นี้ อันดับเครดิตของบริษทั อาจปรับเพิม่ ขึน้ ได้หากบริษทั สามารถเพิม่ จานวนและความหลากหลายให้แก่ธุรกิจโรงแรมและร้าน อาหารได้
โดยทีย่ งั คงรักษาสถานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง ในทางตรงข้าม อันดับเครดิตอาจถูกปรับ ลดลงหากผลการดาเนินงานของบริษทั หดตัวลงเป็ นเวลานาน
หรือบริษทั มีการลงทุนทีม่ กี ารก่อหนี้จานวนมาก

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) (CENTEL)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
CENTEL169A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559
CENTEL18NA: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันวงเงินไม่เกิน 980 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2564
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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A
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ *
หน่วย: ล ้านบาท

รายได้จากการขาย
ดอกเบีย้ จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงาน
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายฝา่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
สัญญาเช่าดาเนินงาน
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/รายได้ (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/ดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)
หมายเหตุ
*
**

ม.ค.-มี.ค.
2559
5,220
82
758
1,384
365
24,713
8,311
2,564
10,749
29.13

--------------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม --------------------------2558
2557
2556
2555
2554
18,937
380
1,676
4,083
1,553
24,499
8,699
2,566
9,954
24.68

17,965
455
1,188
3,443
1,371
24,770
10,256
2,602
8,731
22.32

17,096
507
1,322
2,938
2,003
29,212
11,482
2,619
11,152
21.47

14,504
486
1,021
2,390
1,359
28,149
12,078
1,296
9,929
19.59

11,278
414
550
1,625
1,525
21,684
10,003
1,274
6,049
18.77

11.30 **
10.73

13.23
7.77

10.16
6.23

10.43
5.91

9.67
5.65

8.03
4.87

37.59 **
50.29

36.51
53.09

27.29
59.56

21.15
55.84

17.87
57.39

14.41
65.09

อัตราส่วนทุกประเภทมีการปรับปรุงสัญญาเช่าดาเนินงานแล ้ว
งบการเงินรวม
ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500, www.trisrating.com
© บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด สงวนลิขสิทธิ ์ พ.ศ. 2558 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพือ่ ใช้ในภายหลังเพือ่ ประโยชน์ใดๆ ซึง่ รายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต
ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มใิ ช่คา
แถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซอ้ื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสีย่ งหรือความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุ
ในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็นคาแนะนาเกีย่ วกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ ดั ทา หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ได้
จัดทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผูร้ บั ข้ อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดัง นัน้ บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือ
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่
รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี ารจัดอันดับเคร ดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด เผยแพร่อยู่บน Website:
http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html
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