
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี � 
(แบบ 69-Debt-II&HNW) 

 
บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน)  
Central Plaza Hotel Public Company Limited 

เสนอขาย  
หุ้นกู้ชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) ครั>งที@ 3/2559 ชุดที@ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2565” 
อตัราดอกเบี �ยคงที�ร้อยละ 2.78 ตอ่ปี โดยชําระดอกเบี �ยทกุๆ 6 เดือน ตลอดอายหุุ้นกู้  

จํานวนที�เสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คดิเป็นมลูคา่ทั �งสิ �นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท มลูคา่ที�ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที�เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) ครั>งที@ 3/2559 ชุดที@ 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2566” 

อตัราดอกเบี �ยคงที�ร้อยละ 2.97 ตอ่ปี โดยชําระดอกเบี �ยทกุๆ 6 เดือน ตลอดอายหุุ้นกู้  
จํานวนที�เสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คดิเป็นมลูคา่ทั �งสิ �นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท มลูคา่ที�ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที�เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 

และ 
“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) ครั>งที@ 3/2559 ชุดที@ 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2569” 

อตัราดอกเบี �ยคงที�ร้อยละ 3.39 ตอ่ปี โดยชําระดอกเบี �ยทกุๆ 6 เดือน ตลอดอายหุุ้นกู้  
จํานวนที�เสนอขายไม่เกิน 500,000 หน่วย คดิเป็นมลูคา่ทั �งสิ �นไม่เกิน 500,000,000 บาท มลูคา่ที�ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที�เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 

โดยมีมลูคา่รวมของหุ้นกู้ ที�เสนอขายทั �ง 8 ชดุ รวมกนั 2,500,000 หน่วย คดิเป็นมลูคา่รวมทั �งสนิ 2,500,000,000 บาท 

เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 
(โดยการจดัสรรขึ �นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้และบริษัท) 

อนัดบัความน่าเชื�อถือของหุ้นกู้  “A” แนวโน้มเครดติ  Stable   จากบริษัท ทริสเรทติ �ง จํากดั เมื�อวนัที� 2 กนัยายน พ.ศ. 2559 
ทั �งนี � ผู้ออกตราสารหนี �จะจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของหุ้นกู้อย่างตอ่เนื�องจนกว่าสิทธิเรียกร้องตามหุ้นกู้ นี �จะระงบัลง 

ระยะเวลาการจองซื >อหุ้นกู้ 
วนัที� 27 – 29 กนัยายน  พ.ศ. 2559 

ในระหว่างเวลาทําการของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้  ตามที�ระบไุว้ในส่วนที� 4 ของร่างหนงัสือชี �ชวน 

ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายหุ้นกู้ 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหุ้นกู้ 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัที�ยื�นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี � และร่างหนงัสือชี �ชวน วนัที� 7 กนัยายน พ.ศ. 2559 
วนัที�แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี � และร่างหนงัสือชี �ชวนมีผลใช้บงัคบั วนัที� 26 กนัยายน  พ.ศ. 2559 

คําเตือน : ก่อนตดัสินในลงทนุ ผู้ลงทนุต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี�ยวกับผู้ออกตราสารหนี �และเงื�อนไขของตราสารหนี � รวมทั �งความ
เหมาะสมในการลงทุน และความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี �นี � มิได้เป็นการแสดงว่า
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แนะนําให้
ลงทนุในตราสารหนี �ที�เสนอขาย หรือมิได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี �ที�เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถกูต้องของข้อมลูในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี �นี �แต่อย่างใด ทั �งนี � การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี �นี �เป็นความ
รับผิดชอบของผู้ เสนอขายตราสารหนี � 

หากแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี �มีข้อความหรือรายการที�เป็นเทจ็หรือขาดข้อความที�ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั ผู้ ถือตราสารหนี �ที�ได้ซื �อตราสาร
หนี �ไม่เกินหนึ�งปีนับแต่วนัที�แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี �นั �นมีผลใช้บงัคบั มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี �ได้ตาม
มาตรา 82 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั �งนี � ภายในหนึ�งปีนบัแตว่นัที�ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตรา
สารหนี �เป็นเทจ็หรือขาดข้อความที�ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั แตไ่ม่เกินสองปีนบัจากวนัที�แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหนี �มีผลใช้บงัคบั 

บคุคลทั�วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี �และร่างหนงัสือชี �ชวนได้ที�ศนูย์สารนิเทศ สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เลขที� 333/3 ถ. วิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ในทกุวนัทําการของสํานกังาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-
12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง http:// www.sec.or.th 

คาํเตอืน : การลงทุนมีความเสี@ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตดัสนิใจลงทุน 



 

 

สารบัญ 

 
ส่วนที@ 1 สรุปข้อมูลสําคัญของตราสาร (Factsheet) ส่วนที� 1 หน้าที� 1 
   
ส่วนที@ 2 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ส่วนที� 2 หน้าที� 1 
   
ส่วนที@ 3 ผู้ออกตราสารหนี >   
 3.1 การประกอบธุรกิจ  
 1.      นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ส่วนที� 3.1 (1) หน้าที� 1 
 2.      ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ส่วนที� 3.1 (2) หน้าที� 1 
  3.      ปัจจยัความเสี�ยง ส่วนที� 3.1 (3) หน้าที� 1 
  4.      ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่วนที� 3.1 (4) หน้าที� 1 
  5.      ข้อพิพาททางกฎหมาย ส่วนที� 3.1 (5) หน้าที� 1 
  6.      ข้อมลูทั�วไปและข้อมลูสําคญัอื�น ส่วนที� 3.1 (6) หน้าที� 1 
 3.2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  
 7.      ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น ส่วนที� 3.2 (7) หน้าที� 1 
 8.      โครงสร้างการจดัการ ส่วนที� 3.2 (8) หน้าที� 1 
   9.      การกํากบัดแูลกิจการ ส่วนที� 3.2 (9) หน้าที� 1 
 3.3 ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน  
  10.      ข้อมลูทางการเงินที�สําคญั  ส่วนที� 3.3 (10) หน้าที� 1 
  11.      การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ ส่วนที� 3.3 (11) หน้าที� 1 
   
ส่วนที@ 4 ข้อมูลเกี@ยวกับการเสนอขายตราสารหนี >  
 1. รายละเอียดของตราสารหนี �ที�เสนอขาย ส่วนที� 4 หน้าที� 1 
 2. ข้อจํากดัการโอนตราสารหนี �ที�เสนอขาย ส่วนที� 4 หน้าที� 21 
 3. การจอง การจําหน่าย และการจดัสรร ส่วนที� 4 หน้าที� 21 
   
ส่วนที@ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ส่วนที� 5 หน้าที� 1 

  

เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกําหนดสิทธิ 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี@ยวกับกรรมการและผู้บริหาร 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี@ยวกับกรรมการในบริษัทย่อย 

เอกสารแนบ 4 งบการเงนิ 

เอกสารแนบ 5 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื@อถือ 

 



ส่วนที� 	 หนา้ที� 1 

แบบ Factsheet ตราสารหนี�ทั�วไป และคาํอธิบาย 

 

สรุปข้อมูลสําคญัของตราสารหนี� (Factsheet) ข้อมูล ณ วันที� �� กันยายน พ.ศ. 2559 (เว้นแต่จะระบเุป็นอย่างอื�น) 

ข้อมูลสรุปนี�เป็นส่วนหนึ�งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี�ชวน ซึ�งเป็นเพยีงข้อมูลสรุป 
เกี�ยวกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเสี�ยงของหุ้นกู้และของบริษัทที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้ (“บริษัท”)  ดงันั�น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอยีดจาก 

ร่างหนังสือชี�ชวนฉบับเต็ม ซึ�งสามารถขอได้จากผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี�ชวนที�
บริษัทยื�นต่อสํานักงาน ก.ล.ต.  ได้ที� website ของสํานักงาน ก.ล.ต. 

สรุปข้อมูลสําคญัของตราสารหนี� (Factsheet)  
“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ครั�งที� 3/2559 ชุดที� H ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2565" (“หุ้นกู้ชุดที� 1”) 
“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ครั�งที� 3/2559 ชุดที� L ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2566" (“หุ้นกู้ชุดที� 2”) 

และ  
“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ครั�งที� 3/2559 ชุดที� M ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2569" (“หุ้นกู้ชุดที� 3”) 

ออกโดยบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
 

ข้อมูลที�สําคัญของหุ้นกู้ 

 

ประเภทตราสาร หุน้กูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ย
สิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

จํานวนหน่วยที�เสนอขาย (1) หุน้กูชุ้ดที� $ ไม่เกิน $,&&&,&&& หน่วย 
(2) หุน้กูชุ้ดที� ) ไม่เกิน $,&&&,&&& หน่วย  
(3) หุน้กูชุ้ดที� + ไม่เกิน ,&&,&&& หน่วย 
หุน้กูท้ ั-งหมดที�เสนอขายมีจาํนวนรวม
ไม่เกิน ),,&&,&&& (สองลา้นหา้แสน) 
หน่วย 

สกุลเงิน บาท มูลค่าที�ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 (หนึ�งพนั) บาท 

การจัดอนัดบัความน่าเชื�อถือ � ไม่มี   
� ผูค้ ํ-าประกนั/ผูรั้บอาวลั 
� ตราสาร 
� ผูอ้อกตราสาร  
ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของ
หุ้นกู้ที�ระดับ “A” แนวโน้ม Stable 
โดยบริษทั ทริสเรทติ-ง จาํกดั เมื�อวนัที� 
2 กนัยายน  พ.ศ. 2559 ทั-งนี-  ผูอ้อกหุ้น
กู้ จ ะ จั ด ใ ห้ มี ก า ร จั ด อั น ดั บ ค ว า ม
น่าเชื� อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื�อ ถือที�สํานักงาน 
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบอย่างต่อเนื�อง
ตลอดอายหุุน้กู ้

มูลค่าการเสนอขายรวม (1) หุน้กูชุ้ดที� $ ไม่เกิน 
$,&&&,&&&,&&&  บาท  

(2) หุน้กูชุ้ดที� ) ไม่เกิน  
1,000,000,000  บาท 

(3) หุน้กูชุ้ดที� + ไม่เกิน 500,000,000 บาท 
หุน้กูท้ ั-งหมดที�เสนอขายมีมลูค่ารวม 
ไม่เกิน ),,&&,&&&,&&& (สองพนัหา้ 
ร้อยลา้น) บาท 

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 (หนึ�งพนั) บาท 

ข้อจํากดัในการขาย/โอน (ถ้ามี) หุน้กูที้�เสนอขายเป็นการเสนอขายต่อผู ้
ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนราย
ใหญ่เท่านั-น ดงันั-น ผูอ้อกหุน้กู ้และ/
หรือ นายทะเบียนหุน้กูข้อสงวนสิทธิที�
จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอน
หุน้กูไ้ม่วา่ในทอดใดๆ ใหแ้ก่ผูรั้บโอน
ที�ไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุน
รายใหญ่ดงักล่าวขา้งตน้ เวน้แต่เป็น
การโอนทางมรดก 
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อตัราดอกเบี�ย � คงที� 

(1) หุน้กูชุ้ดที� $ มีอตัราดอกเบี-ยคงที� 
ร้อยละ 2.78 (สองจุดเจด็แปด) 
ต่อปี 

(2) หุน้กูชุ้ดที� ) มีอตัราดอกเบี-ยคงที� 
ร้อยละ 2.97 (สองจุดเกา้เจด็) ต่อ
ปี 

(3) หุน้กูชุ้ดที� + มีอตัราดอกเบี-ยคงที� 
ร้อยละ 3.39 (สามจุดสามเกา้) ต่อ
ปี 

 
� ลอยตวั 

งวดการจ่ายดอกเบี�ย 

 

หุน้กูท้ ั-ง + ชุด จะชาํระดอกเบี-ยทุกๆ 6 
(หก) เดือน โดยชาํระในวนัที� 29 
มีนาคม และ 29 กนัยายน ของทุกปี 
ตลอดอายขุองหุน้กู ้โดยจาํนวน
ดอกเบี-ยสาํหรับหุน้กูที้�ตอ้งชาํระในแต่
ละงวดดอกเบี-ย ใหค้าํนวณจากเงินตน้
คงคา้งของหุน้กูใ้นอตัราดอกเบี-ยหุน้กู ้
โดยอาศยัหลกัเกณฑ ์1 (หนึ�ง) ปี มี 365 
(สามร้อยหกสิบหา้) วนั และโดยการ
นบัจาํนวนวนัที�ผา่นไปจริงในแต่ละ
งวดดอกเบี-ยที�เกี�ยวขอ้ง 

วันจ่ายดอกเบี�ยงวดแรก วนัที� 29  มีนาคม พ.ศ.  2560 

ประเภทการเสนอขาย � PO  � PP (II&HNW) การไถ่ถอนก่อนกาํหนด ไม่มี ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้เวน้ 
แต่การซื-อคืนหุน้กูต้ามที�กาํหนดไวใ้น
ขอ้กาํหนดสิทธิ และผูถื้อหุน้กูไ้ม่มี
สิทธิเรียกร้องใหผู้อ้อกหุน้กูท้าํการไถ่ถอน
หุน้กูก่้อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้

การคํ�าประกนั/หลกัประกนั ไม่มี ข้อกาํหนดในการดาํรงอตัราส่วนทาง

การเงิน (ถ้ามี) 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งดาํรงสัดส่วนหนี- สิน
ที�มีภาระดอกเบี- ยต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
(Interest Bearing Debt to Equity 
Ratio) ของผูอ้อกหุน้กูใ้นอตัราส่วนไม่
เกิน 2 :1 (สองต่อหนึ� ง) เท่า ณ วนัสิ-น
งวดบัญชีของแต่ละปี  โดยทําการ
คาํนวณจากงบการเงินรวมที�ไดรั้บการ
ต ร ว จ ส อ บ บั ญ ชี แ ล้ ว  ทั- ง นี-  ต า ม
รายละเอียดและเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นขอ้ 
7.1.11 ของขอ้กาํหนดสิทธิ 

อายุตราสาร (1) หุน้กูชุ้ดที� $ มีอาย ุi ปี  

(2) หุน้กูชุ้ดที� ) มีอาย ุj ปี 

(3) หุน้กูชุ้ดที� + มีอาย ุ$& ปี 

วันที�ออกตราสาร หุน้กูท้ ั-ง + ชุด ออกในวนัที� 29 
กนัยายน  2559  

วันที�ครบกาํหนดอายุ (1) หุน้กูชุ้ดที� $ วนัที� )kกนัยายน 
พ.ศ.  ),i,  

(2) หุน้กูชุ้ดที� ) วนัที� )k กนัยายน 
พ.ศ.  ),ii 

(3) หุน้กูชุ้ดที� + วนัที� )k กนัยายน 
พ.ศ.  ),ik 

ผู้จัดการการจัดจําหน่าย ธนาคารซีไอเอม็บีไทย  จาํกดั 
(มหาชน)  

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารซีไอเอม็บีไทย  จาํกดั 
(มหาชน)  

ระยะเวลาการเสนอขาย วนัที� 27 - 29  กนัยายน  2559 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มี 
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ลาํดบัการได้รับชําระหนี�กรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลกิกจิการ 

 
ความเสี�ยงของตราสาร 

อายุตราสาร 

 

คาํเตอืนที�สําคญั 

• ตลาดตราสารหนี-ในประเทศไทยมีสภาพคล่องตํ�า การขายหุน้กูก่้อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั-นอาจไดรั้บมูลค่าขายหุ้นกูล้ดลงหรือเพิ�มขึ-น
ได ้โดยขึ-นอยูก่บัสภาวะและความตอ้งการของตลาดในขณะนั-น นอกจากนี-  ผูถื้อหุ้นกูจ้ะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกูใ้ห้แก่บุคคลๆ โดยทั�วไปได ้แต่
จะถูกจาํกดัใหข้ายหรือโอนหุน้กูไ้ดเ้ฉพาะภายในกลุ่มผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

• อนัดบัความน่าเชื�อถือของหุน้กูเ้ป็นเพียงขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุนเท่านั-น  มิใช่เป็นการใหค้าํแนะนาํใหซื้-อ ขาย หรือถือครองหุ้นกูที้�เสนอขาย 
ทั-งยงัมิไดเ้ป็นการรับประกนัความสามารถในการชาํระหนี-ของผูอ้อกหุน้กูแ้ต่อยา่งใด 

• การออกและเสนอขายหุน้กูค้รั- งนี- มีหุน้กูท้ ั-งหมด + ชุด โดยหุน้กูแ้ต่ละชุดมีความเสี�ยงไม่เท่ากนั โดยหุน้กูที้�มีอายมุากกวา่จะมีความเสี�ยงสูงกวา่  
 

ลกัษณะพเิศษและความเสี�ยงที�สําคญัของตราสาร 

หุ้นกูไ้ม่มีลกัษณะพิเศษและไม่มีความเสี�ยงของหุ้นกูใ้นลกัษณะพิเศษใดๆ กล่าวคือ มีการกาํหนดอตัราดอกเบี- ยหุ้นกูใ้นอตัราคงที�อยา่งชดัเจน
และแน่นอน และผูอ้อกหุน้กูต้กลงชาํระคืนเงินตน้เต็มจาํนวนไม่วา่ในกรณีใดๆ โดยไม่มีขอ้กาํหนดในการแปลงสภาพหุ้นกูเ้ป็นหุ้นหรือสินทรัพยอื์�นใด 
และไม่มีเหตุการณ์หรือเงื�อนไขใดที�อนุญาตให้มีการไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนกาํหนด นอกจากนั-น สิทธิหรือลาํดบัในการรับชาํระหนี-ของผูถื้อหุ้นกูย้งัเท่าเทียม
กบัลาํดบัในการรับชาํระหนี-ของเจา้หนี-สามญัที�ไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิของผูอ้อกหุน้กู ้ 

นอกจากนี-  ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้("ข้อกําหนดสิทธิฯ") กบัตวัอยา่งขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�
ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูข้องสาํนกังาน ก.ล.ต. ("ข้อกาํหนดสิทธิมาตรฐาน") มีขอ้แตกต่างที�เป็นสาระสาํคญัในเรื�องของเหตุการณ์ที�ถือวา่เป็นเหตุผิด
นดัตามขอ้กาํหนดสิทธิฯ ดงัต่อไปนี-  

1) กรณีผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง เงื�อนไข หรือภาระหนา้ที� ไม่วา่ขอ้ใดขอ้หนึ� งตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ (เวน้แต่กรณีการไม่
ชาํระเงินตน้ และ/หรือ ดอกเบี-ย) โดยหากเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเหตุที�สามารถแกไ้ขได ้แต่ไม่ไดรั้บการแกไ้ขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั 
ภายหลงัจากวนัที�ไดมี้การส่งหนงัสือแจง้ให้ผูอ้อกหุ้นกูแ้กไ้ขการกระทาํผิดขอ้ตกลงดงักล่าวแลว้ โดยผูถื้อหุ้นกู ้(ไม่วา่รายเดียวหรือหลายราย
รวมกนั) ซึ�งถือหุน้กูร้วมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 (ยี�สิบหา้) ของหุน้กูที้�ยงัมิไดท้าํการไถ่ถอนทั-งหมด อยา่งไรก็ดี หากเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเหตุ
ที�ไม่สามารถแกไ้ขได ้ก็ใหถื้อวา่เป็นเหตุผิดนดัเกิดขึ-นโดยทนัที โดยมิตอ้งมีระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั เพื�อการแกไ้ขดงักล่าวขา้งตน้ 

2) กรณีที�ผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยตกเป็นผูมี้หนี- สินลน้พน้ตวั ถูกพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกเจา้พนกังานยึด บงัคบัหรืออายดัทรัพย ์หรือมีการ
ฟ้องร้องเหนือทรัพยสิ์น (ไม่วา่ทั-งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญั) หรือผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยกระทาํการใดๆ อนัอาจเป็นเหตุให้ตนตอ้ง
ตกอยูภ่ายใตข้อ้สนันิษฐานวา่ตนเป็นผูมี้หนี- สินลน้พน้ตวั ตามที�ระบุไวใ้นมาตรา 8 ของพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 (รวมทั-งที�มี
การแกไ้ขเพิ�มเติม) หรือกรณีมีการยื�นขอ (ไม่วา่โดยบุคคลอื�นหรือโดยตนเอง) ใหผู้อ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยลม้ละลาย โดยศาลที�มีอาํนาจ
ไดรั้บคาํขอนั-นไวพิ้จารณาแลว้ หรือมีการเริ�มดาํเนินการ (ไม่วา่โดยบุคคลอื�นหรือโดยตนเอง) เพื�อขอฟื- นฟูกิจการของผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ 
บริษทัยอ่ย ทั-งนี-  ภายใตก้ฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง หรือ กรณีมีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี-หรือประนอมหนี-ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละ/หรือ บริษทัยอ่ย หรือ 

 

มากกว่า 5 ปี   �   

 

 

1 – 5 ปี      
น้อยกว่า 1 ปี     

  AAA - AA A - BBB non-investment grade unrated Credit rating 
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ลกัษณะพเิศษและความเสี�ยงที�สําคญัของตราสาร 

กรณีที�ผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยทาํการหยดุพกัชาํระหนี- เป็นการทั�วไป  
3) กรณีที�ผูอ้อกหุน้กูถู้กคาํพิพากษาถึงที�สุดหรือคาํชี-ขาดของอนุญาโตตุลาการถึงที�สุดใหช้าํระเงินครั- งเดียวหรือหลายครั- งรวมกนัเกินกวา่จาํนวนที�

ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิฯ ตามที�ระบุไวใ้นขอ้ 11.1(จ) ของขอ้กาํหนดสิทธิฯ โดยผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่สามารถทาํการชาํระเงินให้ครบถว้นไดต้าม
คาํสั�งดงักล่าว หรือผูถื้อหุ้นกู ้(ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ� งถือหุ้นกูไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี�สิบห้า) ของหุ้นกูที้�ยงัมิไดไ้ถ่ถอน
ทั-งหมดมีความเห็นอนัสมควรวา่การชาํระเงินดงักล่าวอาจทาํใหผู้อ้อกหุน้กูไ้ม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดหรือเงื�อนไขใดๆ ภายใตข้อ้กาํหนด
สิทธิได ้

4) กรณีการปฏิบติัตามหนา้ที�ไม่วา่อยา่งใดอยา่งหนึ�งของผูอ้อกหุน้กูที้�มีอยูภ่ายใตหุ้น้กูแ้ละขอ้กาํหนดสิทธิกลายเป็นสิ�งที�มิชอบดว้ยกฎหมาย ขดัต่อ
กฎหมาย หรือไม่มีผลผกูพนัผูอ้อกหุน้กู ้ตามที�ระบุไวใ้นขอ้ 11.1(ฉ) ของขอ้กาํหนดสิทธิฯ 

5) เมื�อมีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลง การงดเวน้ หรือยกเลิกใบอนุญาต หนังสือรับรอง หนังสือยินยอม สิทธิประโยชน์ใดๆ ที�ผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ 
บริษทัยอ่ยไดรั้บจากหน่วยงานของรัฐ เจา้หนา้ที� บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ซึ� งผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยจาํเป็นตอ้งมีไวห้รือใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจของตน ซึ� งการแก้ไขเปลี�ยนแปลง การงดเวน้ หรือยกเลิกเช่นว่านั-น อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อ
ความสามารถของผูอ้อกหุ้นกูใ้นการปฏิบัติตามขอ้กาํหนดสิทธิหรือตามสัญญาในการชาํระหนี- ตามหุ้นกูแ้ละผูอ้อกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไข
เหตุการณ์ดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัที�เกิดเหตุการณ์นั-นๆ ตามที�ระบุไวใ้นขอ้ 11.1(ช) ของขอ้กาํหนดสิทธิฯ 

6) เมื�อผูอ้อกหุน้กูห้รือบริษทัยอ่ยถูกดาํเนินการโดยทางกฎหมาย หรือคาํสั�งของรัฐ หรือเพราะกรณีอื�นใดอนัมีผลใหก้ารดาํเนินงานหรือธุรกิจของผู ้
ออกหุน้กูห้รือบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งเปลี�ยนแปลงหรือสะดุดลง หรือมีผลใหท้รัพยสิ์น หรือรายไดข้องผูอ้อกหุ้นกูห้รือบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่วา่
ทั- งหมดหรือบางส่วนตอ้งถูกยึด อายดั เวนคืน หรือตกเป็นของหน่วยงานราชการใดๆ ของราชอาณาจกัรไทย และกรณีดังกล่าวก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบอย่างสําคญัต่อผูอ้อกหุ้นกู ้และผูอ้อกหุ้นกูมิ้ไดแ้กไ้ขเยียวยาเหตุการณ์ดงักล่าวภายใน 30 (สามสิบ) วนั นับแต่วนัเกิด
เหตุการณ์ดงักล่าว ตามที�ระบุไวใ้นขอ้ 11.1(ซ) ของขอ้กาํหนดสิทธิฯ 

รายละเอียดของหุน้กูที้�เสนอขายปรากฏตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กู ้(แบบ 69-DEBT-II&HNW) และร่างหนงัสือชี-ชวน ในส่วนที� 4 
ขอ้มูลเกี�ยวกบัการเสนอขายหุน้กู ้หวัขอ้ 1.1 ลกัษณะสาํคญัของหุน้กูที้�เสนอขาย หนา้ 1  และหวัขอ้ 2 ชนิดของหุน้กู ้มูลค่าที�ตราไว ้อตัราดอกเบี-ย และอายุ
ของหุน้กู ้หนา้ 5 
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ความเสี�ยงของตราสาร 

(ก) ความเสี�ยงด้านเครดติ (Credit Risk) 
ผูถื้อหุ้นกู้มีความเสี�ยงที�อาจจะไม่ได้รับชาํระดอกเบี- ยหรือเงินตน้ ในกรณีที�ธุรกิจและผลการดาํเนินงานของผูอ้อกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที�

คาดหมาย หรือทรัพย์สินของผูอ้อกหุ้นกู้ มีไม่เพียงพอต่อการชําระหนี-  ดังนั- น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผูล้งทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและ
ความสามารถในการชาํระหนี-ของผูอ้อกหุน้กูจ้ากขอ้มูลที�ระบุไวใ้นหนงัสือชี-ชวน ในการประเมินความเสี�ยงดา้นเครดิตของหุน้กู ้ผูล้งทุนสามารถดูการจดั
อนัดบัความน่าเชื�อถือของหุ้นกูที้�จดัทาํโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือประกอบการตดัสินใจลงทุนได ้ถา้การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของหุ้นกูต้ ํ�า 
แสดงวา่ความเสี�ยงดา้นเครดิตของหุน้กูห้รือผูอ้อกหุน้กูสู้ง ผลตอบแทนที�ผูล้งทุนไดรั้บควรจะสูงดว้ยเพื�อชดเชยความเสี�ยงที�สูงของหุน้กูด้งักล่าว  

อยา่งไรก็ตาม การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือมิไดเ้ป็นการให้คาํแนะนาํให้ซื-อ ขาย หรือถือครองหุ้นกูที้�เสนอขายแต่อยา่งใด และการจดัอนัดบั
ความน่าเชื�อถืออาจมีการยกเลิกหรือเปลี�ยนแปลงไดต้ลอดอายุของหุ้นกู ้ผูล้งทุนควรติดตามขอ้มูลข่าวสารของบริษทัผูอ้อกหุ้นกูร้วมถึงการปรับปรุง
เปลี�ยนแปลงการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ ไดจ้ากเวบ็ไซต์ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สถาบนัจดัอนัดบัความ
น่าเชื�อถือที�เกี�ยวขอ้ง หรือสมาคมตลาดตราสารหนี-ไทย 

(ข) ความเสี�ยงด้านราคา (Price Risk) 
ราคาตลาดของหุน้กูน้ั-นอาจมีการเปลี�ยนแปลงขึ-นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ยกตวัอยา่งเช่น ระดบัอตัราดอกเบี-ยในตลาดการเงิน นโยบายของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อตัราเงินเฟ้อ อายขุองหุ้นกู ้หรืออุปสงคส่์วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู ้ดงันั-น ผูถื้อหุ้นกูอ้าจไดรั้บ
ผลกระทบจากความผนัผวนของราคาหุน้กู ้ในกรณีที�มีการซื-อขายตราสารก่อนครบกาํหนดไถ่ถอน ทั-งนี-  หุ้นกูที้�มีอายคุงเหลือยาวกวา่จะไดรั้บผลกระทบ
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จากความผนัผวนดงักล่าวมากกวา่ 
(ค) ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ผูถื้อหุ้นกูอ้าจไม่สามารถขายหุ้นกูก่้อนครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูไ้ดท้นัทีในราคาที�ตนเองตอ้งการ เนื�องจากการซื-อขายเปลี�ยนมือของหุ้นกูใ้น
ตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั-งนี-  ผูอ้อกหุน้กูจ้ะไม่นาํหุ้นกูไ้ปจดทะเบียนซื-อขายในตลาดตราสารหนี-  (BEX) หรือตลาดรองใดๆ อยา่งไรก็ดี ผูถื้อหุ้นกูอ้าจซื-อ
ขายหุน้กูไ้ดที้�ธนาคารพาณิชย ์บริษทัหลกัทรัพย ์หรือนิติบุคคลอื�นใด ที�มีใบอนุญาตคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหนี-  หากมีผูเ้สนอซื-อหรือขายหุ้นกู้
ผา่นผูมี้ใบอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ นอกจากนี-  ผูถื้อหุน้กูจ้ะไม่สามารถขายหรือโอนหุน้กูใ้หแ้ก่บุคคลใดๆ โดยทั�วไปได ้แต่จะถูกจาํกดัให้ขายหรือโอนหุ้น
กูไ้ดเ้ฉพาะภายในกลุ่มผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่เท่านั-น เนื�องจากผูอ้อกหุ้นกูไ้ดจ้ดขอ้จาํกดัการโอนไวก้ับสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ให้จํากัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผูล้งทุนสถาบันและผูล้งทุนรายใหญ่ตามคาํนิยามที�ระบุไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที� กจ.5/2552 เรื�อง การกาํหนดบทนิยามในประกาศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายตราสารหนี- ทุก
ประเภท ฉบบัลงวนัที� 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติมหรือใชแ้ทนที�) และ ตามประเภทและลกัษณะที�นิยามไวใ้นขอ้ 2 และขอ้ 3 ของ
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์� กจ. 9/2555 เรื�อง การกาํหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ ฉบบัลงวนัที� 9 
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (ตามที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติมหรือใชแ้ทนที�)  
ความเสี�ยงทั�วไป 

(ก) ความเสี�ยงจากปัจจยัภายนอก 
 ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที�ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากปัจจยัภายนอกที�ทาํให้เกิดความผนัผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว ซึ� งอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของผูป้ระกอบการ เช่นปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองและการชุมนุมทางการเมือง ปัญหาก่อการร้าย  ปัญหาภยัธรรมชาติ ปัญหา
เศรษฐกิจตกตํ�า ตลอดจนความเสื�อมโทรมของแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติ ซึ� งลว้นส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อการตดัสินใจในการเดินทางของ
นกัท่องเที�ยวทั-งในและต่างประเทศ  

ในส่วนของธุรกิจอาหารบริการด่วนนั-นอาจไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัภายนอกเช่นกนั ยกตวัอยา่งเช่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตวซึ์� ง
เป็นวตัถุดิบหลกัในการประกอบอาหาร เช่น โรคไขห้วดันก (Avian Influenza หรือ Bird Flu)  

(ข) ความเสี�ยงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการแข่งขันทางธุรกจิ 
 ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที�มีการแข่งขนัสูงมาโดยตลอด ซึ�งมีสาเหตุมาจากการเพิ�มจาํนวนของโรงแรมโดยเฉพาะระดบักลางและระดบับน ส่งผล
ใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นราคามากขึ-น รวมทั-งผูป้ระกอบการเดิมไดมี้การพฒันาและปรับตวัเพื�อการแข่งขนัมากขึ-น  ปัจจยัดงักล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้
และกาํไรของบริษทับา้ง 
 ในส่วนของธุรกิจอาหารบริการด่วนเป็นธุรกิจที�มีการแข่งขนัค่อนขา้งสูงมาโดยตลอดเช่นกนั เพราะมีคู่แข่งรายใหม่เขา้มาแขง่ขนัเสมอ เนื�องจาก
ธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที�มีการป้องกนัผูเ้ขา้ร่วมธุรกิจรายใหม่อยูใ่นระดบัตํ�า อีกทั-งยงัมีสินคา้ชนิดใหม่ซึ� งเป็นทางเลือกใหม่ของผูบ้ริโภคเพิ�มขึ-นอย่าง
ต่อเนื�อง ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละกาํไรของบริษทัได ้

(ค)  ความเสี�ยงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการดาํเนินธุรกจิภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ 
 บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจอาหารบริการด่วนทั-งหมดภายใตส้ัญญาแฟรนไชส์จากผูใ้ห้สิทธิ (Franchisor) ในต่างประเทศ ทั-งนี-สัญญาแฟรนไชส์
ต่างๆนั-น มีการระบุเงื�อนไขและอายขุองสญัญาไว ้หากสญัญาดงักล่าวครบกาํหนดและผูใ้ห้สิทธิในต่างประเทศไม่ประสงคจ์ะต่อสัญญาดงักล่าว หรือตก
ลงต่อสัญญาดงักล่าวภายใตข้อ้กาํหนดหรือเงื�อนไขที�ไม่เป็นคุณต่อบริษทัยอ่ย เช่น การปรับเพิ�มค่า Initial Fee สาํหรับการเปิดสาขาใหม่ของร้านอาหาร
บริการด่วนหรือปรับเพิ�มอตัราส่วนแบ่งรายไดอ้ยา่งมีนัยสาํคญั กรณีนี-อาจส่งผลให้บริษทัสูญเสียรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจอาหารบริการด่วนภายใต้
สญัญาแฟรนไชส์ไปทั-งหมดหรือบางส่วน 

(ง) ความเสี�ยงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการดาํเนินธุรกจิอาหารและอาหารบริการด่วนอนัเป็นผลจากการต่อสัญญาเช่าพื�นที�ประกอบธุรกจิ 
 ช่องทางการจาํหน่ายสาํหรับธุรกิจอาหารและอาหารบริการด่วนที�ดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ย ทั-งในลกัษณะร้านคา้หรือการตั-งเคาน์เตอร์ ส่วน
ใหญ่จะเป็นการเช่าพื-นที�ในศูนยก์ารคา้และห้างสรรพสินคา้ภายใตส้ัญญาเช่าพื-นที� ซึ� งมีการระบุเงื�อนไขและอายขุองสัญญาไว ้หากสัญญาดงักล่าวครบ
กาํหนดและบริษทัยอ่ยไม่ไดรั้บการต่อสัญญาโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในส่วนของพื-นที�เช่าที�มีศกัยภาพหรือหากผูใ้ห้เช่าตกลงต่อสัญญาเช่าภายใตข้อ้กาํหนด
หรือเงื�อนไขที�ไม่เป็นคุณต่อบริษทัยอ่ย เช่น มีการปรับเพิ�มอตัราค่าเช่าขึ-นจากเดิมอยา่งมีนยัสาํคญัหรือบริษทัยอ่ยอาจตอ้งชาํระค่าตอบแทนสิทธิการเช่า
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หรือค่าจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นจาํนวนมาก บริษทัอาจไดรั้บผลกระทบจากการสูญเสียรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจในพื-นที�เช่าดงักล่าวไปทั-งหมดหรือบางส่วน 
(จ)  ความเสี�ยงจากการต้องปฏิบัตติามเงื�อนไขของการออกหุ้นกู้และสัญญาเงนิกู้ยมืระยะยาว 

 ภายใตเ้งื�อนไขของหุน้กูข้องบริษทัและสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง กาํหนดให้บริษทัดาํรงอตัราส่วนหนี- สินที�มี
ภาระดอกเบี-ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้ โดยคาํนวณจากงบการเงินรวมทุกรายไตรมาสของบริษทัและบริษทัยอ่ยไวใ้นอตัราไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึ�ง) ทั-งนี-  ณ 
วนัที� 30 มิถุนายน 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีระดบัอตัราส่วนหนี- สินที�มีภาระดอกเบี-ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้ที� 0.83 เท่า 

(ฉ) ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 
บริษทัและบริษทัในเครือมีรายไดบ้างส่วนที�เป็นเงินสกลุต่างประเทศ ซึ�งไดรั้บจากผูจ้องห้องพกัโรงแรมจากต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมใน

การรับจา้งบริหารโรงแรม ซึ�งทางบริษทัไดมี้การตั-งอตัราค่าหอ้งพกัโดยพิจารณาจากอตัราแลกเปลี�ยนในแต่ละปีจากการประเมินของนกัวิเคราะห์ และได้
ตั-งค่าเผื�อความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนไวอี้กทอดหนึ�ง รวมทั-งมีรายจ่ายบางส่วนที�เป็นเงินสกลุต่างประเทศเช่น ค่า Initial Fee สาํหรับการเปิดสาขาใหม่
ของร้านอาหารประเภทแฟรนไชส์ รวมทั-งการสั�งซื-อวตัถุดิบบางประเภทของธุรกิจอาหารจากต่างประเทศ  

(ช) ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ย 
ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี-ยอาจส่งผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของบริษทั ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมี

หนี- สินที�มีภาระดอกเบี-ยรวม 8,590 ลา้นบาท คิดเป็น 61% ของหนี- สินรวม โดยหากอตัราดอกเบี-ยเพิ�มขึ-นหรือลดลงทุก 0.25% จะส่งผลใหบ้ริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายดอกเบี-ยเพิ�มขึ-นหรือลดลงประมาณปีละ 10 ลา้นบาท  
รายละเอียดของความเสี�ยงทั�วไปที�เกี�ยวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้กูป้รากฏตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหุน้กู ้(แบบ 69-DEBT-II&HNW) และ
ร่างหนงัสือชี-ชวน ส่วนที� 3.1 (3) ปัจจยัความเสี�ยง 

 

ข้อมูลผู้ออกตราสาร 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนก่อตั-งเมื�อวนัที� 26 ธนัวาคม 2523 ดว้ยทุนจดทะเบียนแรกเริ�มจาํนวน 300,000,000 

บาท โดยกลุ่มจิราธิวฒัน์ เพื�อประกอบกิจการโรงแรม โดยให้บริการดา้นห้องพกั อาหารและเครื�องดื�ม ห้องจดัเลี-ยง ห้องประชุม ศูนยธุ์รกิจ ศูนยสุ์ขภาพ 
สปา และบริการอื�นๆ บริษทัไดเ้ริ�มบริหารและจดัการแบรนด์ธุรกิจอาหารบริการด่วน (Quick Service Restaurant “QSR”) เพื�อจาํหน่ายอาหารประเภทไก่ทอด 
ขนมโดนทั และไอศกรีม และขนมซอฟทเ์พรทเซล 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2559 บริษทัมีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม รวมทั-งสิ-น 36 บริษทั แบ่งออกเป็นบริษทัที�ประกอบธุรกิจโรงแรม 30 บริษทั และ
ประกอบธุรกิจอาหาร 3 บริษทั ไดแ้ก่ อาหารบริการด่วน, อาหารญี�ปุ่น และโรงงานไอศกรีม นอกจากนั-น บริษทัยงัไดล้งทุนในกิจการที�ควบคุมร่วมกนั 1 

บริษทัที�ประกอบธุรกิจโรงแรม ลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์1 แห่ง ทั-งนี-  ปัจจุบนักลุ่มบริษทัมีโรงแรมที�ลงทุนและบริหารเองจาํนวน 16 แห่ง (ซึ�ง
เป็นโรงแรมที�เปิดดาํเนินการแลว้จาํนวน $, แห่ง)  มีจาํนวนห้องพกัที�ให้บริการรวม +,kji ห้อง (ซึ� งเป็นจาํนวนห้องที�เปิดดาํเนินการแลว้นั-น จาํนวน 
+,�), ห้อง) ครอบคลุมพื-นที�สําคญัทางเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที�ยวชายฝั�งทะเลดา้นอ่าวไทยและอนัดามนัในประเทศไทยและเกาะมลัดีฟส์ รวมทั-งมี
สาขาของธุรกิจอาหารบริการด่วนรวม 801 สาขา ดาํเนินงานภายใตแ้บรนด์ Mister Donut, KFC, Auntie Anne’s, Pepper Lunch, Chabuton, Cold Stone Creamery, The Terrace, 

Yoshinoya, Ootoya, Tenya และ Katsuya  เปิดใหบ้ริการครอบคลุมทั�วประเทศไทย         

นอกจากนี-  บริษทัไดรั้บจา้งใหเ้ป็นผูด้าํเนินกิจการและบริหารโรงแรมภายใตส้ัญญาบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement) ทั-งในประเทศและ
ต่างประเทศ ณ วนัที� 30 มิถุนายน ),,k บริษทัมีโรงแรมที�มีการลงนามสัญญาบริหารจดัการทั-งสิ-น จาํนวน 51 โรงแรม ในประเทศไทย ประเทศลาว 
ประเทศเวยีดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลงักา ประเทศอินเดีย ประเทศจีน เกาะมลัดีฟส์ ประเทศโอมาน ประเทศคิวบา และกาตาร์ โดยมีจาํนวน
หอ้งพกัรวมทั-งสิ-น 10,289 หอ้ง  

ธุรกิจโรงแรมภายใตชื้�อ “เซ็นทารา” เป็นชื�อที�ใชอ้ยา่งเป็นทางการสาํหรับโรงแรมในเครือของบริษทั โดยมีนโยบายและกลยทุธ์ทางการตลาดที�
แตกต่างกนัสาํหรับแต่ละแบรนด ์ในปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราแบ่งเป็น 6 แบรนด ์ไดแ้ก่ 

1. เซ็นทาราแกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ท โรงแรมและรีสอร์ทระดบั 5 ดาวที�ไดรั้บการออกแบบอยา่งโดดเด่น โรงแรมทุกแห่งตั-งอยูบ่นทาํเลที�
สะดวกใจกลางเมือง หรือบนชายหาดส่วนตวั ในแหล่งท่องเที�ยวหลกัที�สาํคญั ครบถว้นดว้ยสิ�งอาํนวยความสะดวกและบริการที�ไดม้าตรฐาน
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สูงสุด ทั-งดา้นห้องพกั ห้องอาหาร ห้องจดัเลี- ยง ห้องประชุมสัมมนา สปาเซ็นวารี สระว่ายนํ- า ห้องออกกาํลงักาย คิดส์คลบั และกิจกรรม
สนัทนาการต่างๆ   

2. เซ็นทาราโฮเทลแอนด์รีสอร์ท โรงแรมและรีสอร์ทมาตรฐานระดบั 4 ดาว มีทาํเลที�ตั-งอยูใ่จกลางเมือง ชายหาด หรือเกาะที�มีชื�อเสียงในแหล่ง
ท่องเที�ยวที�สาํคญั พร้อมสิ�งอาํนวยความสะดวกครบครัน และการบริการที�เป็นเลิศ 

3. เซ็นทาราบูตกิคอลเลกชัน แบรนดที์�นาํเสนอความแตกต่างดว้ยดีไซน์โดดเด่นมีเอกลกัษณ์ เพื�อตอบสนองความเป็นส่วนตวัของแขกผูเ้ขา้พกั  
4. เซ็นทาราเรสซิเดนซ์แอนด์สวที สาํหรับแขกที�ตอ้งการเขา้พกัระยะยาว พร้อมสิ�งอาํนวยความสะดวกครบครัน โดยมีให้เลือก 2 ระดบั ไดแ้ก่

เซ็นทาราแกรนดซึ์�งเป็นแบรนดร์ะดบั 5 ดาว และแบรนดเ์ซ็นทาราระดบั 4 ดาว  
5. เซ็นทราโฮเทลแอนด์รีสอร์ท โรงแรมและรีสอร์ทระดบักลางที�เนน้เรื�องความคุม้ค่าสมราคา ดว้ยห้องพกัที�ตกแต่งและใชอุ้ปกรณ์ที�มีคุณภาพ 

มีบริการอื�นๆ ครบครัน   
6. โคซี� โฮเทล แบรนด์ใหม่ล่าสุดในเครือเซ็นทาราเพื�อนักเดินทางที�เน้นที�พกัราคาประหยดัแต่คุม้ค่า ในทาํเลที�สะดวกต่อการเดินทาง โดย

โรงแรมถูกออกแบบเพื�อความสะดวกสบายใหแ้ก่ผูเ้ขา้พกั  
เพื�อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์การพฒันาธุรกิจในปี 2559 บริษทัไดป้ระกาศที�จะเดินหนา้ขบัเคลื�อนกลยทุธ์การขยายธุรกิจใหม่ Asset Right ซึ� งเป็นส่วน

หนึ� งของแผนธุรกิจระยะยาว เพื�อให้การลงทุนและการเขา้ซื-อกิจการสามารถทาํไดเ้ร็วขึ-นโดยเฉพาะในเมืองที�เป็นศูนยก์ลางการบินระหว่างประเทศ 
ในขณะเดียวกบั บริษทัยงัใชแ้ผนกลยทุธ์แบบ Asset Light เพื�อขยายธุรกิจการรับบริหารโรงแรมโดยจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียให้มาก
ยิ�งขึ-น 
 

 

วตัถุประสงค์การใช้เงนิ 

บริษทัมีวตัถุประสงคที์�จะนาํเงินที�ไดจ้ากการเสนอขายหุน้กูใ้นครั- งนี- ไปชาํระคืนหุน้กูที้�จะครบกาํหนด และส่วนที�เหลือเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการ
ดาํเนินกิจการของบริษทั 

 

สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานย้อนหลงั 3 ปีและไตรมาสล่าสุด (ล้านบาท) 
 ข้อมูล งวด i เดอืน ปี 

2559 

ปี 2558  ปี 2557 ปี 2556  

สินทรัพยร์วม  24,489.70 24,499.30 24,769.87 25,264.84 
หนี- สินรวม 14,081.07 14,545.04 16,038.38 17,202.51 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 10,408.63 9,954.26 8,731.49 8,062.33 
รายไดร้วม 10,199.05 19,291.38 18,459.25 17,557.35 
ตน้ทุนขาย 5,701.72 11,066.51 10,745.04 10,221.54 
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 1,182.43 1,763.70 1,297.37 1,400.33 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.37 เท่า 0.30 เท่า 0.43 เท่า 0.38 เท่า 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.19 เท่า 0.12 เท่า 0.22 เท่า 0.21 เท่า 
ระยะเวลาเก็บหนี- เฉลี�ย 17 วนั 22 วนั 26 วนั 26 วนั 
อตัรากาํไรสุทธิ 10.90 % 8.69% 6.44% 7.67% 
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี-ย 14.54 เท่า 12.56 เท่า 10.37 เท่า 6.81 เท่า 
อตัราส่วนหนี- สินที�มีภาระดอกเบี-ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้* 0.83 เท่า 0.87 เท่า 1.17 เท่า 1.43 เท่า 
*คาํนวณตามนิยามที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 
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ประวัติการผิดนัดชําระหนี� 

� ไม่มี                      มี ถา้มี โปรดอธิบาย 

 

ข้อมูลผู้ติดต่อ 

 

1. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ�มเติมและรับร่างหนังสือชี�ชวนได้ที� 
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย  จาํกดั (มหาชน)   
ที�อยู ่: อาคารหลงัสวน เลขที� �� ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร $&++& 
โทรศพัท ์:  02-626-7777 
โทรสาร:  02-657-3285  
L. หากผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียนสามารถติดต่อได้ที�  
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ที�อยู ่: เลขที� 44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร $&++&  
โทรศพัท ์:  0-)i+�-�&&&, 0-2626-7000 
Website :  http://www.cimbthai.com/CIMB/contact_us/ 
 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จาํกดั (มหาชน) 
ที�อยู ่: 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์:  0-2769-1234 
โทรสาร:  0-2769-1235 
 

 



 สว่นที� 2 ข้อมลูสรุป 

 

สว่นที� 2 หน้าที� 1 

ส่วนที� 2 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนก่อตั -งเมื�อวนัที� 26 ธันวาคม 2523 ด้วยทนุ

จดทะเบียนแรกเริ�มจํานวน 300,000,000 บาท โดยกลุม่จิราธิวฒัน์ เพื�อประกอบกิจการโรงแรม โดยให้บริการด้านห้องพกั 
อาหารและเครื�องดื�ม ห้องจัดเลี -ยง ห้องประชุม ศูนย์ธุรกิจ ศูนย์สุขภาพ สปา และบริการอื�นๆ บริษัทได้เริ�มบริหารและ
จดัการแบรนด์ธุรกิจอาหารบริการด่วน (Quick Service Restaurant “QSR”) เพื�อจําหน่ายอาหารประเภทไก่ทอด ขนม
โดนทั และไอศกรีม และขนมซอฟท์เพรทเซล 

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2559 บริษัทมีบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม รวมทั -งสิ -น 36 บริษัท แบ่งออกเป็นบริษัทที�ประกอบ
ธุรกิจโรงแรม 30 บริษัท และประกอบธุรกิจอาหาร 3 บริษัท ได้แก่ อาหารบริการด่วน, อาหารญี�ปุ่ น และโรงงานไอศกรีม 
นอกจากนั -น บริษัทยังได้ลงทุนในกิจการที�ควบคุมร่วมกัน 1 บริษัทที�ประกอบธุรกิจโรงแรม ลงทุนในกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 1 แห่ง ทั -งนี - ปัจจุบนักลุม่บริษัทมีโรงแรมที�ลงทนุและบริหารเองจํานวน 16 แห่ง (ซึ�งเป็นโรงแรมที�เปิด
ดําเนินการแล้วจํานวน QR แห่ง)  มีจํานวนห้องพกัที�ให้บริการรวม 3,976 ห้อง (ซึ�งเป็นจํานวนห้องที�เปิดดําเนินการแล้ว 
จํานวน 3,825 ห้อง)  ครอบคลมุพื -นที�สําคญัทางเศรษฐกิจและแหลง่ท่องเที�ยวชายฝั�งทะเลด้านอ่าวไทยและอนัดามนัใน
ประเทศไทยและเกาะมัลดีฟส์ รวมทั -งมีสาขาของธุรกิจอาหารบริการด่วนรวม 801 สาขา ดําเนินงานภายใต้ 
แบรนด์ Mister Donut, KFC, Auntie Anne’s, Pepper Lunch, Chabuton, Cold Stone Creamery, The Terrace, 
Yoshinoya, Ootoya, Tenya และ Katsuya  เปิดให้บริการครอบคลมุทั�วประเทศไทย 

นอกจากนี - บริษัทได้รับจ้างให้เป็นผู้ ดําเนินกิจการและบริหารโรงแรมภายใต้สัญญาบริหารโรงแรม (Hotel 
Management Agreement) ทั -งในประเทศและต่างประเทศ ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2559 บริษัทมีโรงแรมที�มีการลงนาม
สญัญาบริหารจัดการทั -งสิ -น จํานวน 51 โรงแรม ในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศศรีลงักา ประเทศอินเดีย ประเทศจีน เกาะมลัดีฟส์ ประเทศโอมาน ประเทศคิวบา และกาตาร์ โดยมีจํานวนห้องพกั
รวมทั -งสิ -น 10,289 ห้อง  

ธุรกิจโรงแรมภายใต้ชื�อ “เซ็นทารา” เป็นชื�อที�ใช้อย่างเป็นทางการสําหรับโรงแรมในเครือของบริษัท โดยมีนโยบาย
และกลยทุธ์ทางการตลาดที�แตกตา่งกนัสาํหรับแตล่ะแบรนด์ ในปัจจบุนัธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราแบ่งเป็น 
6 แบรนด์ ได้แก่ 

1. เซ็นทาราแกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ท โรงแรมและรีสอร์ทระดบั 5 ดาวที�ได้รับการออกแบบอย่างโดดเด่น 
โรงแรมทกุแหง่ตั -งอยูบ่นทําเลที�สะดวกใจกลางเมือง หรือบนชายหาดสว่นตวั ในแหลง่ท่องเที�ยวหลกัที�สําคญั 
ครบถ้วนด้วยสิ�งอํานวยความสะดวกและบริการที�ได้มาตรฐานสงูสดุ ทั -งด้านห้องพกั ห้องอาหาร ห้องจดัเลี -ยง 
ห้องประชมุสมัมนา สปาเซ็นวารี สระวา่ยนํ -า ห้องออกกําลงักาย คิดส์คลบั และกิจกรรมสนัทนาการตา่งๆ   

2. เซ็นทาราโฮเทลแอนด์รีสอร์ท โรงแรมและรีสอร์ทมาตรฐานระดับ 4 ดาว มีทําเลที�ตั -งอยู่ใจกลางเมือง 
ชายหาด หรือเกาะที�มีชื�อเสียงในแหล่งท่องเที�ยวที�สําคญั พร้อมสิ�งอํานวยความสะดวกครบครัน และการ
บริการที�เป็นเลศิ 

3. เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน แบรนด์ที�นําเสนอความแตกต่างด้วยดีไซน์โดดเด่นมีเอกลกัษณ์ เพื�อตอบสนอง
ความเป็นสว่นตวัของแขกผู้ เข้าพกั  



 สว่นที� 2 ข้อมลูสรุป 

 

สว่นที� 2 หน้าที� 2 

4. เซ็นทาราเรสซิเดนซ์แอนด์สวีท สําหรับแขกที�ต้องการเข้าพกัระยะยาว พร้อมสิ�งอํานวยความสะดวกครบ
ครัน โดยมีให้เลือก 2 ระดบั ได้แก่เซ็นทาราแกรนด์ซึ�งเป็นแบรนด์ระดบั 5 ดาว และแบรนด์เซ็นทาราระดบั 4 
ดาว  

5. เซ็นทราโฮเทลแอนด์รีสอร์ท โรงแรมและรีสอร์ทระดบักลางที�เน้นเรื�องความคุ้มค่าสมราคา ด้วยห้องพกัที�
ตกแตง่และใช้อปุกรณ์ที�มีคณุภาพ มีบริการอื�นๆ ครบครัน   

6. โคซี� โฮเทล แบรนด์ใหม่ลา่สดุในเครือเซ็นทาราเพื�อนกัเดินทางที�เน้นที�พกัราคาประหยดัแต่คุ้มค่า ในทําเลที�
สะดวกตอ่การเดินทาง โดยโรงแรมถกูออกแบบเพื�อความสะดวกสบายให้แก่ผู้ เข้าพกั  

เพื�อให้สอดคล้องกบักลยทุธ์การพฒันาธุรกิจในปี 2559 บริษัทได้ประกาศที�จะเดินหน้าขบัเคลื�อนกลยทุธ์การขยาย
ธุรกิจใหม ่Asset Right ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของแผนธุรกิจระยะยาว เพื�อให้การลงทนุและการเข้าซื -อกิจการสามารถทําได้เร็ว
ขึ -นโดยเฉพาะในเมืองที�เป็นศนูย์กลางการบินระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกบั บริษัทยงัใช้แผนกลยทุธ์แบบ Asset Light 
เพื�อขยายธุรกิจการรับบริหารโรงแรมโดยจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งในภมูิภาคเอเชียให้มากยิ�งขึ -น 
 
สรุปปัจจัยความเสี�ยง 

การลงทนุในตราสารหนี -ของบริษัท ผู้ลงทนุควรพิจารณาปัจจยัความเสี�ยงอนัอาจจะเกิดขึ -นกบับริษัท ซึ�งหากเกิดขึ -น
อาจมีผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงาน และ/หรือ ฐานะการเงินของบริษัท ทําให้ไมเ่ป็นไปตามที�ควรจะเป็นในสถานการณ์
ปกติ โดยปัจจยัความเสี�ยงหลกัที�เกี�ยวข้องกบับริษัท มีดงันี - 

1. ความเสี�ยงจากปัจจยัภายนอก 
2. ความเสี�ยงในการสญูเสยีรายได้บางสว่นจากการแขง่ขนัทางธุรกิจ 
3. ความเสี�ยงในการสญูเสยีรายได้บางสว่นจากการดําเนินธุรกิจภายใต้สญัญาแฟรนไชส์ 
4. คามเสี�ยงในการสญูเสยีรายได้บางสว่นจากการดําเนินธุรกิจอาหารและอาหารบริหารด่วนอนัเป็นผลจากการ

ตอ่สญัญาเช่าพื -นที�ประกอบธุรกิจ 
5. ความเสี�ยงจากการต้องปฏิบตัิตามเงื�อนไขของการออกหุ้นกู้และสญัญาเงินกู้ยืมระยะยาว 
6. ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 
7. ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี -ย 
8. ความเสี�ยงด้านกลยทุธ์ 
9. ความเสี�ยงด้านปฏิบตัิการณ์ 
10. ความเสี�ยงด้านการเงิน   

 
ผู้ลงทนุสามารถศกึษารายละเอียดปัจจยัความเสี�ยงได้ในสว่นที� 3 ผู้ออกตราสารหนี - ข้อ 3 ปัจจยัความเสี�ยง  

 
 
ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิ 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม 19,216.1 ล้านบาท เพิ�มขึ -น 933.2 ล้านบาท หรือ 5.1% จากปีก่อน 
ประกอบด้วย รายได้รวมของธุรกิจโรงแรมเพิ�มขึ -น 9.2% และรายได้รวมของธุรกิจอาหารเพิ�มขึ -น 2.0% บริษัทและบริษัท
ยอ่ยมีกําไรก่อนคา่เสื�อมราคา คา่ตดัจําหนา่ย ต้นทนุทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จํานวน 4,209.0 ล้านบาท 
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เพิ�มขึ -นจากปีก่อน 636.1 ล้านบาท หรือ 17.8% และมีกําไรสทุธิสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ 1,675.7 ล้านบาท เพิ�มขึ -น 
487.1 ล้านบาท หรือ 41.0%จากปีก่อนในปี 2558 สถานการณ์ด้านการเมืองเริ�มมีความสงบเรียบร้อย  ทําให้จํานวน
นกัทอ่งเที�ยวกลบัเข้ามาทอ่งเที�ยวเพิ�มขึ -น โดยในภาพรวม นกัทอ่งเที�ยวชาวตา่งชาติที�เข้ามาประเทศไทยในปี 2558 นี - มี
จํานวนทั -งสิ -นกวา่ 29.9 ล้านคน (หรือเพิ�มขึ -น 20.4%) จากปีกอ่น ทําให้โรงแรมมีอตัราการเข้าพกัเฉลี�ยเทา่กบั 80.5% 
เพิ�มขึ -น 5.7 จดุ จากปีก่อน  โดยโรงแรมในกรุงเทพฯ มีอตัราการเติบโตของการเข้าพกัที�สงูสดุเมื�อเทียบกบัสถานที�อื�น 
นอกจากนี - รายได้ที�เพิ�มขึ -นของธุรกิจโรงแรม ยงัเป็นผลจากการลงทนุเพิ�มเติมในโรงแรม กะตะภเูก็ต ร้อยละ 49.00 ใน
เดือนตลุาคม 2557 (เดิมถือหุ้นทางตรงร้อยละ 50.00) ทําให้สดัสว่นการลงทนุคิดเป็นร้อยละ 99.00 สง่ผลให้จากเดิมที�
เป็นกิจการร่วมค้ากลายมาเป็นบริษัทยอ่ยและต้องนํามารวมในการจดัทํางบการเงินรวม ในขณะที�ธุรกิจอาหารนั -นมีการ
เติบโตอยา่งตอ่เนื�องจากการขยายสาขาของแตล่ะแบรนด์สทุธิ 11  สาขา  การขายสนิค้า premium และบตัร CRG Plus  
ธุรกิจอาหารมีจํานวนสาขา ณ สิ -นปี 2558 ทั -งสิ -น 792 สาขา 
 สาํหรับงวด 6 เดือน สิ -นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559  บริษัทและบริษัทยอ่ย มี รายได้จากผลดําเนินงานในงวด 6 
เดือน ปี 2559 รวม 10,162.3 ล้านบาท (งวด 6 เดือน ปี 2558: 9,669.0 ล้านบาท) เพิ�มขึ -น 493.3 ล้านบาท หรือ 5.1% 
โดยมี รายได้จากธุรกิจโรงแรม และรายได้จากธุรกิจอาหารเป็นสดัสว่น 46.5:53.5 ซึ�งเป็นสดัสว่นใกล้เคียงกบัผล
ดําเนินงานของ 6 เดือนแรกปี 2558 (46.8:53.2) 

การเติบโตของรายได้รวมมาจากทั -งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร โดยรายได้ของธุรกิจโรงแรม ในงวด 6 เดือนปี
2559 เพิ�มขึ -น 208.7 ล้านบาท (หรือเพิ�มขึ -น 4.7%) จากงวด 6 เดือน ปี 2558  ในงวด 6 เดือน ปี 2559 อตุสาหกรรมการ
ทอ่งเที�ยวยงัมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื�อง จากปี 2558  โดยในภาพรวมนกัทอ่งเที�ยวชาวตา่งชาติที�เข้ามาประเทศไทยใน
ช่วงเวลานี - มีจํานวนทั -งสิ -น 16.6 ล้านคน เพิ�มขึ -นจากงวด 6 เดือน ปี 2558 คิดเป็นอตัราเติบโต 12.5% การเติบโตนี -ทําให้
โรงแรมในประเทศไทยของบริษัทมีอตัราการเข้าพกัเฉลี�ย 82.7%  ใน งวด 6 เดือน ปี 2559 เพิ�มขึ -น 2.1 % จากงวด 6 เดือน 
ปี 2558  โดยโรงแรมในมลัดีฟท์ มีอตัราการเข้าพกั 83.4% ใน งวด 6 เดือน ปี 2559 เพิ�มขึ -น 0.2% จาก งวด 6 เดือน ปี 
2558  ซึ�งการเพิ�มขึ -นนี -เป็นการผลกัดนัหลกัในการเติบโตนี -  สว่นโรงแรมในกรุงเทพฯ มีอตัราการเข้าพกัที� 81.8% ในงวด 6 
เดือน ปี 2558   ลดลง 0.4% จาก งวด 6 เดือน ปี 2558   ในสว่นของ โรงแรมตา่งจงัหวดัอตัราการเข้าพกั อยูที่� 83.0.% ใน
งวด 6 เดือน ปี 2558 เพิ�มขึ -น 3.4% จาก งวด 6 เดือน ปี 2558 

รายได้ของธุรกิจอาหารเพิ�มขึ -น 297.0  ล้านบาท หรือเพิ�มขึ -น 5.9% จากงวด 6 เดือน ปี 2558  โดยสาเหตหุลกัมา
จากรายได้ที�เพิ�มขึ -นจากการขยายสาขาสาํหรับแบรนด์เดมิหรือเพิ�มจากสาขาที�ปิดปรับปรุงในปีก่อน การขายสนิค้า 
premium และบตัร CRG Plus  การจดัทําการตลาดโดยการออกชดุโปรโมชั�นหรือมกีารสะสมแต้มเพื�อแลกซื -อสนิค้าได้ใน
ราคาพิเศษ การออกสื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ทั -งทางโทรทศัน์, หนงัสอืพิมพ์และสื�อตา่งๆ เพิ�มมากขึ -นอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อ
กระตุ้นยอดขาย  ธุรกิจอาหารมจํีานวนสาขา ณ สิ -นงวด 6 เดือน ปี 2559 ทั -งสิ -น 801 สาขา (เพิ�มขึ -น 9 สาขา หรือ 1.1%) 
และอตัราการเติบโตจากสาขาเดมิ (Same-Store-Sales Growth) เป็น 1.4%  

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกําไรก่อนคา่เสื�อมราคา คา่ตดัจําหนา่ย ดอกเบี -ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) เพิ�มขึ -น 
56.6 ล้านบาท (หรือ เพิ�มขึ -น 2.4% จากงวด 6 เดือน ปี 2558  ) โดยอตัราการเติบโตของกําไร  ของโรงแรมอยูที่� 1.9% และ
ของธุรกิจอาหาร อยูที่� 3.7%  กําไรสทุธิสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่อยูที่� 1,111.7 ล้านบาท เพิ�มขึ -นจากปีก่อน 31.6 ล้านบาท 
หรือ 2.9% โดยมีสดัสว่นกําไรสทุธิตอ่รายได้รวมเทา่กบั 10.9% ลดลงเลก็น้อยจากปีที�แล้วซึ�งเทา่กบั 11.2% 
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สนิทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2559 และสิ -นปี 2558 มีจํานวน 24,489.7 ล้านบาท  
และ 24,443.5 ล้านบาท ตามลาํดบั เพิ�มขึ -นจากสิ -นปี 2558 จํานวน 46.2 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ -น 0.2% สว่นใหญ่เนื�องจาก
การเพิ�มขึ -นของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

หนี -สนิรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2559 และสิ -นปี 2558 มีจํานวน 14,081.1 ล้านบาท 
และ 14,489.2 ล้านบาทตามลาํดบั โดยมีหนี -สนิหมนุเวียนของบริษัทและบริษัทยอ่ยประกอบด้วยเจ้าหนี -การค้า  ณ วนัที� 
30 มิถนุายน 2559 และสิ -นปี 2558 มีจํานวนเทา่กบั 649.5 ล้านบาท และ 734.6 ล้านบาทตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ  4.6 
และ ร้อยละ 5.1 ของหนี -สนิรวม ตามลาํดบั และ หุ้นกู้ ที�จะถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี เพิ�มขึ -น 200 ล้านบาท เนื�องจากมี
หุ้นกู้ ที�ครบกําหนดชําระในเดือนมิถนุายน ปี 2560 จํานวน 3,500 ล้านบาท ในสว่นของหนี -สนิไมห่มนุเวยีนของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2559 และสิ -นปี 2558 มีจํานวนเทา่กบั 6,214.1 ล้านบาท และ 6,879.1 ล้านบาท
ตามลาํดบั โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยมีการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 426.0 ล้านบาท   

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นหนี -สนิที�มีภาระดอกเบี -ยตอ่สว่นของสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.83 เท่า ณ วนัที� 30 
มิถนุายน 2559 ซึ�งเป็นการจดัโครงสร้างทางการเงินที�ยงัคงอยู่ในข้อกําหนดตามเงื�อนไขของสญัญาเงินกู้ยืม (Covenant) 
โดยแหลง่ที�มาของเงินทนุสว่นหนึ�งมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัท และจากการกู้ยืม 

เมื�อวนัที� 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ที�ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้มีมติอนมุตัิการขยายวงเงินใน
ลกัษณะหมนุเวียน (Revolving Basis) เพื�อการออกและเสนอขายหุ้นกู้จาก 5,000 ล้านบาท เป็น 15,000 ล้านบาท เพื�อ
รองรับงานดําเนินงานและแผนการลงทนุของบริษัทในอนาคต  

บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้  ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  อาย ุ6 ,7 และ 
10 ปี จํานวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย มลูค่าที�ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,500,000,000 บาท 
ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 9/2552 เรื�องการขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนี -ที�ออกใหม่ โดยมีวตัถปุระสงค์ที�จะนําเงินที�ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ใน
ครั -งนี -ไปชําระคืนหุ้นกู้ ที�จะครบกําหนด และสว่นที�เหลอืเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินกิจการของบริษัท 

หุ้นกู้ ได้รับการจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือจากบริษัท ทริสเรทติ -ง จํากดั ในระดบั “A” แนวโน้มเครดิต Stable ณ วนัที� 
2 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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ส่วนที� 3.1 
การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1   เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 

ธุรกิจโรงแรม 

 สําหรับกลยุทธ์การพฒันาธุรกิจในปี 2559 ยงัคงเป็นไปในแนวทางที�เรียกว่า “Asset Right และ Asset 
Light”1 เพื�อให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาธุรกิจระยะยาวของบริษัท อนัได้แก่ 

ในประเทศ  

 เน้นการลงทุนในโรงแรมภายใต้แบรนด์ COSI ซึ�งเป็นแบรนด์ใหม่สําหรับโรงแรมแนวไลฟ์สไตล์เพื�อ
นกัท่องเที�ยวอิสระที�ชื�นชอบการเดินทางแบบประหยดัแต่คุ้มค่า โดย COSI จะให้บริการภายใต้บรรยากาศที�ทนัสมยั 
สะอาด และปลอดภยั ทั �งนี � โรงแรม COSI แหง่แรกในประเทศไทยมีกําหนดเปิดให้บริการในปี 2560 

ตา่งประเทศ  

 เรายังคงมองหาโอกาสในการลงทุนและเข้าซื �อกิจการในเมืองที�เป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศ 
ขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการเจาะตลาดตะวันออกกลาง จีน และอาเซียนผ่านทางการทําสญัญาบริหาร
จดัการเป็นหลกั 

ธุรกิจอาหาร 

 ในการดําเนินธุรกิจอาหาร บริษัทมีเป้าหมายที�จะเป็นผู้ นําในธุรกิจอาหาร  โดยการขยายสาขาของแบรนด์
เดิมที�บริษัทมีอยูใ่ห้ครอบคลมุทั�วประเทศไทยและการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ อยูเ่สมอรวมถึงการเพิ�ม แบรนด์ใหม่ๆ เข้า
มาใน Portfolio ของบริษัท 

 บริษัทได้วางแผนการขยายสาขาร้านอาหารในเครือของบริษัท ในเชิงรุก มุ่งเน้นการขยายสาขาเพื�อขยาย
ตลาด ไปสูก่ลุม่ผู้บริโภคที�ยงัไม่มีโอกาสได้ใช้บริการต่างๆ ของร้านอาหารในเครือบริษัท ในทกุพื �นที�   บริษัทมีแผนใน
การขยายสาขาอย่างต่อเนื�อง โดยใช้ความระมัดระวังในการเลือกสถานที�เปิดร้านให้มีความเหมาะสมกับแต่ละ
ประเภทธุรกิจ   ทั �งนี �เพื�อให้มั�นใจว่าธุรกิจร้านอาหารของบริษัทจะประสบความสําเร็จและมีกําไรจากการดําเนินงาน  
ตลอดจนธุรกิจร้านอาหารใหมข่องบริษัท ต้องได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีเยี�ยม การคดัเลือกสถานที�ตั �งร้าน

                                                           
1
 หมายเหต:ุ “Asset Right และ Asset Light” กลา่วคือ เมื�อบริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดคงเหลือ และมีความสามารถในการก่อหนี �เพิ�มขึ �น 

เมื�อมีโอกาสที�ดี พบทําเลที�ตั �งที�ดีทั �งในประเทศและตา่งประเทศก็จะพิจารณาที�จะพฒันาโรงแรมของตนเอง ซึ�งจะเน้นการลงทนุในประเทศที�เป็น
ศนูย์กลางการค้าและเศรษฐกิจ รวมถึงการลงทนุในโครงสร้างพื �นฐานเพื�อขยายความแข็งแกร่งทางการตลาด โดยจะเน้นการเปิดสํานกังานขายใน
ตา่งประเทศ ที�ซึ�งเป็นฐานลกูค้าหลกัของทางบริษัท หรือประเทศที�มีแนวโน้มการเตบิโตทางการทอ่งเที�ยวอย่างโดดเดน่ สว่นในประเทศไทยนั �น ทาง
บริษัทมีแผนในการลงทนุที�จะขยายแบรนด์โคซี� รวมถึงการพิจารณาการขยายและปรับปรุงโรงแรมที�มีอยู่  ในขณะเดียวกนัทางบริษัทยงัคงใช้แผนกล
ยทุธ์แบบ Asset Light เพื�อขยายธุรกิจการรับบริหารโรงแรมโดยจะเน้นการสร้างความแข็งแกร่งในภมูิภาคเอเชียให้มากยิ�งขึ �น พร้อมทั �งขยายธุรกิจไป
ยงัทวีปตะวนัออกกลาง 
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ให้มีความโดดเดน่กวา่ร้านค้าคูแ่ขง่ และการขยายสาขาเพื�อเพิ�มช่องทางใหม่ในการเพิ�มยอดขายของบริษัท เป็นสิ�งที�
บริษัท ได้ให้ความสาํคญัเป็นอนัดบัต้นๆ และได้บรรจไุว้ในแผนการขยายสาขาของบริษัท ในทกุปี 

 ในสว่นของธุรกิจอาหาร บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั (“CRG”) ซึ�งเป็นบริษัทย่อยยงัคงเน้นกล
ยทุธ์ในการขยายสาขาและพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื�อง โดยในระหว่างปี 2558 CRG ได้เปิดสาขาเพิ�มขึ �นจํานวน 
11 สาขา ซึ�งเป็นของเครื�องหมายการค้าเดิม ( เคเอฟซี, อานตี � แอนส์, ชาบตูง,โคล สโตน ครีมเมอรี�,เดอะ เทอเรส และ 
คตัสยึะ และในระหว่าง 6 เดือนแรกปี 2559 CRG ได้มีการเปิดสาขาเพิ�มขึ �นจํานวน 9 สาขา ทําให้จํานวนสาขา ณ 
วนัที� 30 มิถนุายน 2559 มีจํานวน 801 สาขา 

 รายได้ของธุรกิจอาหาร (ไม่รวมรายได้อื�น) ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 อยู่ที� 5,329.7 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 
297.0 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �น 5.9% จากงวด 6 เดือนแรกของปีก่อน โดยสาเหตหุลกัของการเติบโตมาจากการขยาย
สาขาสาํหรับแบรนด์เดิมหรือเพิ�มจากสาขาที�ปิดปรับปรุงในปีก่อน การขายสินค้า premium และบตัร CRG Plus การ
จดัทําการตลาดโดยการออกชดุโปรโมชั�นหรือมีการสะสมแต้มเพื�อแลกซื �อสนิค้าได้ในราคาพิเศษ  การออกสื�อโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ทั �งทางโทรทศัน์, หนงัสือพิมพ์และสื�อต่างๆ เพิ�มมากขึ �นอย่างต่อเนื�อง   รวมไปถึงการปรับปรุงพฒันา
ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  เพื�อเพิ�มยอดขาย โดยแบรนด์ที�มียอดขายเพิ�มขึ �นเป็นหลกั ได้แก่ เค เอฟ ซี, อานตี � แอนส์, เป๊ปเปอร์ 
ลนัช์, โคลด์สโตน, ครีมเมอรี� และ คทัซยึะ  

สาํหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 ยอดอตัราการเจริญเติบโตจากสาขาเดิม (SSS)  อยู่ที� 1.4%  โดย 4 
แบรนด์หลกั ซึ�งประกอบด้วย เค เอฟ ซี, มิสเตอร์ โดนทั, อานตี � แอนส์ และ โอโตยะ มีอตัราเติบโตของ SSS อยู่ที� 1%  
โดย เค เอฟ ซี และ อานตี � แอนท์ ยงัคงมีอตัราการเติบโตของ SSS ที�ค่อนข้างดี  ในขณะที� 7 แบรนด์อื�นๆ มีอตัรา
เติบโตของ SSS โดยอยูที่� 5.4%  ในภาพรวมสาขาตา่งจงัหวดัมีการเติบโตของ SSS สงูกวา่สาขาในกรุงเทพฯ ในช่วง 6 
เดือนแรกของปี 2559  

การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สําคัญ   

 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั ได้จดทะเบียนก่อตั �งเมื�อวนัที� 26 ธันวาคม 2523 ด้วยทนุจดทะเบียน
แรกเริ�มจํานวน 300,000,000 บาท โดยกลุม่จิราธิวฒัน์ เพื�อดําเนินการก่อสร้างโรงแรมประเภทเดอร์ลกุซ์ ขนาด 26 ชั �น 
ประกอบด้วยห้องพกัหรูจํานวน 607 ห้อง รวมถึงห้องจดัเลี �ยงและสิ�งอํานวยความสะดวกอื�น ๆ อยา่งพร้อมมลู เมื�อการ
ก่อสร้างโรงแรมรวมทั �งปัจจยัอย่างอื�นได้แล้วเสร็จ ได้เปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2526 โดย
ทําสญัญาว่าจ้างกลุม่ Hyatt International Corporation เข้ามาบริหารจดัการ โดยใช้ชื�อโรงแรมว่า โรงแรมไฮแอท
เซ็นทรัลพลาซา ต่อมาทางกลุ่มผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ขอยกเลิกสญัญาการจัดการบริหารโรงแรมกับกลุ่ม Hyatt 
International Corporation เมื�อวนัที� 31 ธนัวาคม 2530 

 เริ�มตั �งแต่ปี 2531 โรงแรมได้เปลี�ยนชื�อใหม่เป็น โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ภายใต้การบริหารงานของบริษัท
เอง โดยบคุลากรสว่นใหญ่ของโรงแรมยงัคงเป็นชดุเดิมที�มีความรู้ ประสบการณ์ และมาตรฐานการให้บริการในระดบั
สากล 

ปี 2533 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ปี 2536 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน มีชื�อวา่ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 

ปี 2537 บริษัทได้เริ�มดําเนินกิจการในธุรกิจอาหารบริการดว่น 
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ปี 2544 บริษัทได้ทําสญัญาสิทธิกบับริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากดั เพื�อให้บริษัทได้รับสิทธิในการดําเนิน
กิจการโรงแรมภายใต้ชื�อ “โซฟิเทล” โดยปัจจบุนัใช้ชื�อวา่ “โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ” 

ปี 2550 ปลายเดือนมิถนุายน  บริษัทได้ประกาศรีแบรนด์ธุรกิจโรงแรมใหมท่ั �งหมด จากคํานําหน้าว่า  "เซ็นทรัล" 
เป็น "เซ็นทารา" โดยแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ "เซ็นทารา แกรนด์" สําหรับโรงแรมระดบั 5 - 6 ดาว ขณะที�
ระดบั 4 ดาว จะใช้ชื�อ "เซ็นทารา" 

พฒันาการที
สําคญัของบริษัทย่อยในธุรกิจโรงแรมมีดงันี� 

ปี 2529 เริ�มดําเนินกิจการโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลหวัหินรีสอร์ท 

ปี 2531 เริ�มสญัญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท 

ปี 2533 เริ�มดําเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลแมส่อดฮิลล์ 

ปี 2536/37 เริ�มดําเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลโฟล้ทติ �ง ยา่งกุ้ ง ประเทศพมา่ 

ปี 2538 เริ�มดําเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลสคุนธา หาดใหญ่ 

ปี 2539 เริ�มดําเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลสมยุบีชรีสอร์ท 

ปี 2540 เริ�มสญัญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลวอเตอร์ฟร้อนท์สวีท ภเูก็ต 

ปี 2541  เริ�มดําเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลบตัเตอร์ฟลายวิลเลจ เกาะสมยุ 

ปี 2542  เริ�มดําเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลกะรนวิลเลจ ภเูก็ต  
 และโรงแรมเซ็นทรัลสมยุวิลเลจ (เปลี�ยนชื�อจากเซ็นทรัลบตัเตอร์ฟลายวิลเลจ) 

ปี 2543 ย้ายโรงแรมเซ็นทรัลโฟล้ทติ �ง ไปประเทศติมอร์ตะวนัออก  
 เปลี�ยนชื�อเป็นโรงแรมเซ็นทรัลมาริไทม์ ดิล ีติมอร์ตะวนัออก 

ปี 2546 เริ�มงานก่อสร้างโครงการโรงแรมเซ็นทรัลกระบี�เบย์รีสอร์ท 

ปี 2548 เริ�มสญัญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวนั เชียงใหม ่
 เริ�มดําเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลกระบี�เบย์รีสอร์ทเมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม 
 หยดุดําเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม์ ดิล ี
 หยดุดําเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท พทัยา เพื�อเริ�มงานก่อสร้างโครงการ 
 โรงแรมเซ็นทรัลมิราจบีชรีสอร์ท พทัยา 
 เริ�มงานก่อสร้างโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ 

ปี 2549 เลกิสญัญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลวอเตอร์ฟร้อนท์สวีท 
 ขายทรัพย์สนิของโรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม์ ดิล ี
 เริ�มกิจการร่วมค้าในโรงแรมเซ็นทรัลกะรนบีชรีสอร์ท ภเูก็ต 
 เริ�มกิจการร่วมค้าในโรงแรมเซ็นทรัลกะตะรีสอร์ท ภเูก็ต 
 เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทรัลกระบี�เบย์รีสอร์ท เต็มโครงการ (grand opening) ในเดือนพฤจิกายน 

2549 

ปี 2550 เริ�มดําเนินกิจการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนั เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเปิด
ให้บริการคอนเวนชั�นเซ็นเตอร์ ห้องประชมุ และห้องจดัเลี �ยงในเดือนกรกฎาคม 2550  
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ปี 2551 เริ�มสญัญาบริหารโรงแรมเซ็นทาราชานทะเลรีสอร์ทและวิลลา จงัหวดัตราด  
 ลงทนุในกองทนุรวมสิทธิการเช่า อสงัหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“กองทนุรวม“) 

ในสดัส่วนร้อยละ 25 และนําที�ดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุยออกให้กองทุน
รวมเช่าระยะยาว  ลงนามในสญัญาบริหารโรงแรมกบั Regent Maldives Pvt.Ltd. (โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์ไอร์แลนด์รีสอร์ทและสปา มลัดีฟส์) 

 ลงทนุใน Regent Maldives Pvt.Ltd. ในสดัสว่นร้อยละ 25  
 เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  เซ็นทรัลเวิลด์เต็มโครงการ (grand opening) ในเดือนธนัวาคม  

ปี 2552 ตอ่สญัญาเช่าช่วงที�ดินและอาคารโรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ ไปอีก 20 ปี สิ �นสดุในปี 2571 
 เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีชรีสอร์ท พทัยา เต็มโครงการ (grand opening) ในเดือน

พฤศจิกายน 2552 
 เปิดให้บริษัทโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอร์แลนด์ รีสอร์ท และสปา มัลดิฟส์ เต็มโครงการ (grand 

opening) ในเดือน พฤศจิกายน 2552 
 ลงนามในสญัญาบริหารโรงแรม 8 แห่ง ได้แก่ โรงแรมบณุฑรีก์ สปา รีสอร์ทและวิลลาสมยุ เซ็นทารารี

สอร์ทเซ็นทาราปาริญา รีสอร์ทและวิลลา เกาะพงนั โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี 
ศิริปันนาวิลลา รีสอร์ท เชียงใหม ่– เซ็นทาราบตูิคคอลเลกชนั โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ 
ขอนแก่น โรงแรมเซ็นทารารีสอร์ทหวัหิน Moksah Himalava Spa Resort และ Centara Grand 
Beach Resort & Spa Sokhna 

ปี 2553 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ท ภเูก็ต (หาดกะรน) ระดบัห้าดาว เปิดบริการอย่างไม่เป็นทางการ 
(soft opening) ในวนัที� 3 พฤศจิกายน 2553 

 เปิดเซ็นทราแอชล ีป่าตอง ภเูก็ต โรงแรมระดบักลางภายใต้แบรนด์ “เซ็นทรา” แหง่แรก           110 ห้อง 
 ขยายแบรนด์ เซ็นทารา บตูิก คอลเลกชั�น จาก 1 โรงแรม เป็น 12 โรงแรม                               494 ห้อง 
 จํานวนโรงแรมและรีสอร์ทที�เซ็นเทลเป็นเจ้าของเองทั �งสิ �น 14 โรงแรม                                  3,671 ห้อง 
 รับบริหารโรงแรมเพิ�ม 21 แหง่ ทําให้มีจํานวนโรงแรมและรีสอร์ทที�รับบริหารทั �งสิ �น 30 โรงแรม 3,521 ห้อง 
ปี 2554 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ท ภเูก็ต (หาดกะรน) ระดบัห้าดาว ให้บริการเต็มโครงการ ในเดือน

กมุภาพนัธ์ 2554 
 เปิดรีสอร์ทบริหารจดัการแหง่แรกในประเทศเวยีดนาม 36 ห้อง 
 เปิดโรงแรมบริหารจดัการแหง่แรกในประเทศฟิลปิปินส์ 96 ห้อง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยทั �งหมด 11 แหง่  2,682 ห้อง 
 มีสถานที�ใหมค่ือเกาะช้างจงัหวดัตราด  
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในตา่งประเทศทั �งหมด 12 แหง่ 1,830 ห้อง 
 มีประเทศใหมค่ืออินโดนีเซีย ศรีลงักา จีน และเกาะมอริเชียส  
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที�ลงทนุและบริหารเองทั �งหมด 15 แหง่ ในประเทศไทย 3,827 ห้อง 
 และมลัดีฟส์ (เปิดให้บริการแล้ว 14 แหง่ จํานวน 3,685 ห้อง) 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที�บริหารจดัการทั �งหมด 40 แหง่ ในประเทศไทย  10,647 ห้อง 
 เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ อินเดีย ศรีลงักา เกาะมอริเชียส และจีน 
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ปี 2555 ยกเลกิสญัญาสทิธิและสญัญาบริหารจดัการกบับริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จํากดั ในโรงแรมโซฟิเทล
เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ทและวิลลา หวัหิน  และโรงแรมโนโว
เทลเซ็นทารา หาดใหญ่ และได้บริหารงานภายใต้แบรนด์เซ็นทาราและเปลี�ยนชื�อเป็นโรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท และวิลลา หวัหิน และ
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ตามลาํดบั เมื�อวนัที� 1 มกราคม 2555 

 บริษัทได้ซื �อหุ้นเพิ�มในบริษัท โรงแรม กะรน ภูเก็ต จํากัด (โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภเูก็ต) เมื�อ
วนัที� 27 กมุภาพนัธ์ 2555 ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทเพิ�มขึ �นเป็นร้อยละ 84 

 บริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั�นแนลแมนเนจเม้นท์ จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อย ได้ซื �อหุ้ นเพิ�มในบริษัท 
R.M.L. LEISURE Pvt. Ltd. (โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รีสอร์ทและสปา มลัดีฟส์) เมื�อวนัที� 3 
ธนัวาคม 2555 ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทเพิ�มขึ �นเป็นร้อยละ 74 

 เปิดให้บริการโรงแรมแหง่แรกที�เกาะมอริเชียส เซ็นทาราป็อสต์ลาฟาแย็ตรีสอร์ท 100 ห้อง 
 และสปา มอริเชียส   
 เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ ขอนแก่น 196 ห้อง 
 เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทราศนูย์ราชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ 204 ห้อง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย 3 แหง่  307 ห้อง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในตา่งประเทศ 2 แหง่ 308 ห้อง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที�ลงทนุและบริหารเอง 15 แหง่ในประเทศไทยและเกาะมลัดีฟส์ 3,827 ห้อง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 43 แหง่ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม 7,393 ห้อง 
 ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลงักา ประเทศอินเดีย เกาะมลัดีฟส์ ประเทศจีน 
 และเกาะมอริเชียส 

ปี 2556 บริษัทได้ซื �อหุ้นเพิ�มในบริษัท โรงแรม กะรน ภเูก็ต จํากดั (โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภเูก็ต) เมื�อ
วนัที� 27 กมุภาพนัธ์ 2556 ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทเพิ�มขึ �นเป็นร้อยละ 99.3 

 เปิดให้บริการโรงแรม แหง่ที� 2 ในสาธารณรัฐ มลัดีฟส์ภายใต้ชื�อ เซ็นทาราราสฟชิู                   140 ห้อง 
 รีสอร์ท และ สปา มลัดีฟส์ 
 เปิดให้บริการ เซ็นทาราซีววิรีสอร์ท เขาหลกั                                                                         218 ห้อง 
 เปิดให้บริการ โรงแรม เซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลยีน กรุงเทพฯ                                        281 ห้อง 
 เปิดให้บริการ โรงแรม เซ็นทรัล สเตชั�น กรุงเทพฯ                                                                  150 ห้อง 
 เปิดให้บริการ เซ็นทาราแกรนด์โมดสัรีสอร์ทและสปา พทัยา                          215 ห้อง 
 เปิดให้บริการ เซ็นทาราแกรนด์พระตําหนกัรีสอร์ท พทัยา                                       165 ห้อง 
 เปิดให้บริการ เซ็นทาราปัสสกิดุาห์รีสอร์ทและสปา ศรีลงักา                                                   125ห้อง  
 เปิดให้บริการ เซ็นทาราแกรนด์อซัซูริรีสอร์ทและสปา มอริเชียส                   100 ห้อง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย 8 แหง่                                1,398 ห้อง

ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในตา่งประเทศ 2 แห่ง                                   660 ห้อง
รวมโรงแรมและรีสอร์ทที�ลงทนุและบริหารเอง 15 แหง่ในประเทศไทย                                 3,825 ห้อง
และเกาะมลัดีฟส์  
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 รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 51 แหง่ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม                         9,396 ห้อง
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลงักา เกาะมลัดีฟส์ ประเทศจีน เกาะมอริเชียส 

            ประเทศเอธิโอเปีย และการ์ต้า                                                                                                
 รวมทั �งสิ �น 66 แหง่                                                                                                        13,221 ห้อง 
ปี 2557 บริษัทได้ซื �อหุ้นเพิ�มในบริษัท โรงแรม กะตะ ภเูก็ต จํากดั (โรงแรมเซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภเูก็ต) เมื�อ

วนัที� 7 ตลุาคม 2557 ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทเพิ�มขึ �นเป็นร้อยละ 99 
 รีแบรนด์โรงแรมระดบั 4 ดาวในภเูก็ต : โรงแรมเซ็นทาราบลมูารีนรีสอร์ทและสปา ภเูก็ต          266 ห้อง 
 เปิดให้บริการ โรงแรมเซ็นทารา ซย์ีแซนด์ รีสอร์ทและสปา ศรีลงักา                                        165 ห้อง 
 เปิดให้บริการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ อซูรี รีสอร์ท เกาะมอริเชียส                                       100 ห้อง 
 เปิดให้บริการ โรงแรมเซ็นทารา นซูา ดวั รีสอร์ท อินโดนีเซีย                                                    14 ห้อง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย 8 แหง่                                2,229 ห้อง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในตา่งประเทศ 3 แหง่                                   495 ห้อง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที�ลงทนุและบริหารเอง 15 แหง่ ในประเทศไทย                                3,825 ห้อง 
 และเกาะมลัดีฟส์   
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 60 แหง่ในประเทศไทย ลาว ประเทศเวียดนาม                       
 ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลงักา เกาะมลัดีฟส์ ประเทศจีน เกาะมอริเชียส 
            ประเทศเอธิโอเปีย การ์ต้า และโอมาน                                                                            11,230 ห้อง 
 รวมทั �งสิ �น 75 แหง่                                                                                                        15,055 ห้อง 
ปี 2558 เปิดให้บริการโรงแรม เซ็นทารา ควิ รีสอร์ท ระยอง หลงัจากปรับปรุงใหม ่ 41 ห้อง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีแบรนด์ศนูย์การประชมุ ในประเทศ 1 แหง่ 150 ห้อง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศจีน 3 แหง่ 596  ห้อง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในตา่งประเทศ 4 แหง่  

       (เวียดนาม ตรุกี     โดฮา  และ คิวบา) 
1,351 ห้อง 

 ลงทนุก่อสร้าง COSI Hotel สมยุ 151 ห้อง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที�ลงทนุและบริหารเองที�เปิดให้บริการแล้ว 15 แหง่ ใน

ประเทศไทย และเกาะมลัดีฟส์ และที�อยูร่ะหวา่งดาํเนินการก่อสร้าง COSI Hotel 
สมยุ 1 แหง่ 

3,976 ห้อง 

 รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 53 แหง่ในประเทศไทย ลาว เวยีดนาม อินโดนีเซีย 
ศรีลงักา เกาะมลัดีฟส์  จีน การ์ต้า โอมาน และคิวบา 

10,607 ห้อง 

 รวมทั �งสิ �น 69 แหง่ 14,583 ห้อง 
30
มิถนุายน  
2559 

เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน พทัยา  282 ห้อง 
ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทใน โดฮา ประเทศการ์ต้า 1 แหง่ 290 ห้อง 
ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทใน จงัหวดักระบี� ประเทศไทย 1 แหง่     180 ห้อง 

 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที�ลงทนุและบริหารเองที�เปิดให้บริการแล้ว 15 แหง่ ใน
ประเทศไทย และเกาะมลัดีฟส์ และที�อยูร่ะหวา่งดาํเนินการก่อสร้าง COSI Hotel 
สมยุ 1 แหง่ 

3,976 ห้อง 
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 รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 51 แหง่ในประเทศไทย ลาว เวยีดนาม อินโดนีเซีย 
ศรีลงักา เกาะมลัดีฟส์  จีน การ์ต้า โอมาน และคิวบา 

10,289 ห้อง 

 รวมทั �งสิ �น 67 แหง่ 14,265 ห้อง 

 

พฒันาการที
สําคญัของบริษัทย่อยในธุรกิจอาหารบริการด่วนมีดงันี� 

ปี 2536 เริ�มดําเนินกิจการโรงงานผลิตไอศกรีมพรีเมี�ยม ภายใต้ บริษัท บาสกิ �น-ร้อบบิ �นส์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ซึ�งภายหลงัได้เปลี�ยนชื�อเป็นบริษัท บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จํากดั โดยบริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท์ 
จํากดั ร่วมลงทนุกบั Allied Domecq Retailing International ในสดัสว่น 50:50 

ปี 2537 เริ�มดําเนินกิจการธุรกิจอาหารบริการดว่น โดยการซื �อหุ้นของบริษัท ไทย แฟรนไชซิ�ง จํากดั ผู้ ได้รับสิทธิ
ในแบรนด์ มิสเตอร์ โดนทั (Mister Donut), บริษัท เซ็นทรัลฟาสต์ฟู้ ดกรุ๊ป จํากดั ผู้ ได้รับสิทธิในแบรนด์ 
เคเอฟซี (KFC) และบริษัท เซ็นทรัลไอศกรีม จํากดั ผู้ ได้รับสิทธิในแบรนด์ บาสกิ �น-ร้อบบิ �นส์ (Baskin-
Robbins) 

ปี 2544 ขยายการดําเนินกิจการในธุรกิจอาหารบริการด่วน โดยการซื �อหุ้นของบริษัท ฟู้ ด โนเวลตี �ส์ จํากัด ผู้
ได้รับสทิธิในแบรนด์ อานตี � แอนส์ (Auntie Anne’s) และบริษัท เซ็นทรัล พิซซา่ จํากดั ผู้ ได้รับสิทธิในแบ
รนด์ พิซซา่ ฮทั (Pizza Hut) 

ปี 2546 ปรับโครงสร้างการลงทนุในธุรกิจอาหารบริการดว่น โดยเปลี�ยนแปลงสดัสว่นการลงทนุในบริษัทย่อยทั �ง 
5 บริษัทให้เป็น 84% เทา่กนัทั �งหมด และให้บริษัทยอ่ยแหง่หนึ�ง คือบริษัท เซ็นทรัล พิซซ่า จํากดั เข้าซื �อ
หุ้นของบริษัทย่อยอีก 4 แห่ง พร้อมรับโอนธุรกิจเข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทเดียวกนั 
และได้เปลี�ยนชื�อเป็น บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ในภาพรวม และกําหนดนโยบายในการจดัการธุรกิจของทั �ง 5 แบรนด์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ปี 2546 ปรับโครงสร้างการลงทุนในกิจการโรงงานผลิตไอศกรีมพรีเมี�ยม โดยเพิ�มสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท   
บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จํากดั จาก 50% เป็น 100% 

ปี 2548 ปรับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจอาหารบริการด่วนโดยเพิ�มสดัส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เซ็นทรัล         
เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั จาก 84% เป็น 100% 

ปี 2548 ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุม่บริษัท โดยให้บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั ถือหุ้นของ บริษัท 
บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จํากดั ทั �งหมด 100% 

ปี 2550 ได้รับสทิธิในแบรนด์เปปเปอร์ลนัช์ (Pepper Lunch) และเริ�มเปิดสาขาแรกในเดือนพฤศจิกายน 

ปี 2551 ได้รับสทิธิในแบรนด์ เบียร์ด ปาปาส์ (Beard Papa) ในเดือนพฤศจิกายน  

ปี 2552 ได้รับสทิธิ�ในแบรนด์ ชาบตูง (Chabuton) โคลด์สโตน ครีเมอรี ( Cold Stone Creamery) ซึ�งจะเปิดให้
ให้บริการในปี 2553 พร้อมแบรนด์ ริว ชาบ ูชาบ ู(Ryu Shabu Shabu) ซึ�งบริษัทคิดค้นและพฒันาขึ �นเอง 

 ปิดการดําเนินงานแบรนด์ พิซซา่ ฮทั ตั �งแต ่1 พฤษภาคม 2552 

 ทยอยปิดสาขาของ บาสกิ �น-ร้อบบิ �นส์ ตั �งแตไ่ตรมาส 3 ปี 2552 และปิดทั �งหมด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2552 
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ปี 2553 เปิดให้บริการแบรนด์ ชาบตูง (Chabuton) โคล สโตน ครีมเมอรี� (Cold Stone Cremery) ในเดือน
มีนาคม และเปิดให้บริการแบรนด์ ริว ชาบู ชาบู (RYU Shabu Shabu) ซึ�งบริษัทพัฒนาขึ �นเอง 
นอกจากนี �ยงัได้ซื �อลิขสิทธิ�เครื�องหมายการค้าพร้อมสตูรการผลิต การบริหารจัดการ และสิทธิ�ในการ
ขยายสาขาทั �งภายในและภายนอกประเทศ ภายใต้แบรนด์ “เดอะ เทอเรส” และเป็นผู้ รับจ้างบริหาร
จดัการร้านอาหารเดอะ เทอเรส ให้กบั บริษัท ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จํากดั รวมถึงบริษัทได้ทดลองเปิด
ให้บริการร้านกาแฟและโดนทั ภายใต้แบรนด์ “คาเฟ่ อนัโดนนั” ซึ�งเป็นร้านคาเฟ่สไตล์ญี�ปุ่ นแห่งแรก
ของประเทศไทย 

ปี 2554 เปิดให้บริการแบรนด์ โยชิโนยะ (Yoshinoya) ในเดือนสงิหาคม และเข้าซื �อกิจการร้านโอโตยะและสิทธิ�

การบริหารแบรนด์ โอโตยะ ในประเทศไทยทั �งหมด และสิทธิ�การขยายสาขาแบรนด์โอโตยะในเขต
ภมูิภาคเอเซีย โดยเข้าเริ�มบริหารกิจการโอโตยะในประเทศไทยในเดอืน กนัยายน 2554 นอกจากนี �ยงัได้
เปิดสาขาแบรนด์ เดอะ  เทอเรส (The Terrace) ภายใต้การบริหารของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 
จํากดั (“CRG”)ในเดือนตลุาคม 2554 

ปี 2555 บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตของรายได้รวม เท่ากับ 8,258 ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 27.1 จาก       
ปี 2554 ซึ�งถือได้วา่เป็นการเติบโตที�สงูที�สดุ โดยมีจํานวนสาขารวมทั �งสิ �น  677 สาขา  

ปี 2556 บริษัทฯ เปิดให้บริการแบรนด์ เทนยะ (Tenya) สาขาแรกในเดือนตลุาคม  แม้ว่าจะเผชิญเหตุการณ์
ความผนัผวนทางเศรษฐกิจโลกและการเมืองภายในประเทศ บริษัทฯยงัคงเติบโตได้อย่างต่อเนื�องจาก
การที�บริษัทฯมีการวางแผนกลยุทธ์ที�ดี และมีการเตรียมพร้อมในการปรับตัวและแก้ปัญหาต่อ
วิกฤตการณ์ตา่งๆ โดยมีรายได้รวม 9,058 ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 9.7 จากปีก่อน โดยมีจํานวนสาขา
รวมทั �งสิ �น  743 สาขา  

ปี 2557 บริษัทฯ ได้รับสทิธิ�ในแบรนด์ คตัสยึะ (Katsuya) เปิดให้บริการสาขาแรกในเดือนกรกฎาคม 

ปี 2558   แม้วา่แนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศจะยงัคงชะลอตวัและความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคยงัไม่ดี
นกั การสง่ออกลดลง ด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีการฟื�นตวัที�ไม่ชดัเจน สง่ผลให้การค้าและการลงทนุ
ซบเซาไปด้วย แต่อย่างไรก็ดี จากการที�บริษัทฯ มีการปรับตวัต่อสภาพเศรษฐกิจในสถานการณ์ ต่างๆ 
สง่ผลให้ บริษัทฯยงัคงเติบโตได้อย่างต่อเนื�อง โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 10,098 ล้านบาท 
เพิ�มขึ �นร้อยละ 2 จากปีก่อน โดยมีจํานวนสาขารวมทั �งสิ �น  792 สาขา 

30 มิถนุายน  รายได้ของไตรมาส 2 เพิ�มขึ �นจากการขยายสาขาของแตล่ะแบรนด์สทุธิ 9 สาขา การขายสนิค้า  

2559 premium และบตัร CRG Plus การจดัทําการตลาดโดยการออกชุดโปรโมชั�นหรือมีการสะสมแต้มเพื�อ
แลกซื �อสนิค้าได้ในราคาพิเศษ การออกสื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ทั �งทางโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์และสื�อ
ตา่งๆ เพิ�มมากขึ �นอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อกระตุ้นยอดขายโดยมีสาขาจํานวนรวมทั �งสิ �น 801 สาขา  

 
1.3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

 บริษัทและบริษัทย่อยหลายแห่งประกอบธุรกิจโรงแรม บริษัทย่อยสองแห่งประกอบธุรกิจอาหาร โดยมีการ
แบง่การดําเนินงานของบริษัทในกลุม่ตามแผนภาพ ณ วนัที� 30 มิถนุายน  2559 ดงันี � 
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โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภเูก็ต 

บมจ.โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา 
ทนุชําระแล้ว 1,350 ล้านบาท 

โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์มริาจบีชรีสอร์ท พทัยา 

บจ.เซน็ทรัลหวัหนิบีชรีสอร์ท 
ทนุชําระแล้ว 185 ล้านบาท 

โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หวัหนิ 

63.9% 

บจ.เซน็ทรัลสมยุโฮเตล็แมนเนจเม้นท์ 
ทนุชําระแล้ว 1.25 ล้านบาท 

โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมยุ 

100% 

บจ.เซน็ทรัลสมยุบีชรีสอร์ท 
ทนุชําระแล้ว 250 ล้านบาท 100% 

บจ.เซน็ทรัลสมยุวิลเลจ 
ทนุชําระแล้ว 55 ล้านบาท 

โรงแรมเซน็ทาราวิลลา สมยุ 

บจ.เซน็ทรัลกะรนวิลเลจ 
ทนุชําระแล้ว 37.5 ล้านบาท 

 โรงแรมเซน็ทาราวิลลา ภเูก็ต 

บจ.เซน็ทรัลกระบี�เบย์รีสอร์ท 
ทนุชําระแล้ว 500 ล้านบาท 

100% 

บจ.โรงแรมเซน็ทรัลเวิลด์ 
ทนุชําระแล้ว 1,800 ล้านบาท 

บจ. เซน็ทรัลโฮเตล็แมนเนชเม้นท์ 
ทนุชําระแล้ว 250 ล้านบาท 

บจ. โรงแรมเซน็ทรัลสคุนธา 
ทนุชําระแล้ว 145 ล้านบาท 

โรงแรมเซน็ทารา หาดใหญ่ 

บจ. โรงแรมเซน็ทรัลแม่สอดฮิลล์ 
ทนุชําระแล้ว 190 ล้านบาท 

โรงแรมเซน็ทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท 

บจ. เซน็ทรัลบริการซกัรีด 
ทนุชําระแล้ว 1.5 ล้านบาท 

บจ. โรงแรมกะรนภเูก็ต 
ทนุชําระแล้ว 520 ล้านบาท 

บจ. โรงแรมกะตะภเูก็ต 
ทนุชําระแล้ว 120 ล้านบาท 

บจ. เซน็ทาราอินเตอร์เนชั�นแนลแมเนจเม้นท์ 
ทนุชําระแล้ว 150 ล้านบาท 

R.M.L. LEISURE Pvt. Ltd. 
ทนุชําระแล้ว 14 ล้านเหรียญสหรัฐ 

โรงแรมเซน็ทารากะรนรีสอร์ท ภเูก็ต 

โรงแรมเซน็ทารากะตะรีสอร์ท ภเูก็ต 

โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ ไอร์แลนด์ 
รีสอร์ทและสปา มลัดีฟส์ 

100% 

98.4% 

100% 

100%

100% 

99% 

99.3% 

100% 

100% 

100% 

โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์และบางกอก 
คอนเวนชนัเซน็เตอร์ เซน็ทรัลเวิลด์ 

74% 

บจ. เอส.พี.เรียลตี � ลนัตา บีช 
ทนุชําระแล้ว 36 ล้านบาท 

100% 

Centara Maldives Pvt.Ltd. 
ทนุชําระแล้ว 20 ล้านเหรียญสหรัฐ 

โรงแรมเซน็ทาราราสฟูชิรีสอร์ท
และสปา มลัดีฟส์ 

75% 

Centara (Shanghai) Hotel Management 
Co.Ltd. ทนุชําระแล้ว 16.14 ล้านบาท 

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

100% 

100% 

โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี�* 

*บจ.เซน็ทรัลกระบี�เบย์รีสอร์ท เป็นเจ้าของ 
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ (ตอ่) 
 

   

โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

100% บจ.ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ 
ทนุชําระแล้ว 80 ล้านบาท 

บจ. เอส.พี.เรียลตี � หาดฝรั�ง รีสอร์ท 
ทนุชําระแล้ว 88.5 ล้านบาท 

บจ.โรงแรมเซน็ทรัลเกาะกดู 
ทนุชําระแล้ว 120 ล้านบาท 

 

บจ. เอส.พี.เรียลตี � พทัยา บีช  
ทนุชําระแล้ว 80 ล้านบาท 

   
100% 

100% 

100% 

บจ. เซน็ทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป 
ทนุชําระแล้ว 620 ล้านบาท 

100% 

บจ. ซีอาร์จี แมนแูฟคเจอริ�ง 
ทนุชําระแล้ว 160 ล้านบาท 

100% 

บจ. เซน็ทารา อิมพอร์ต-เอ็กซพอร์ต 
ทนุชําระแล้ว  0.25  ล้านบาท 

100% 

บจ. โคซี� โฮเตล็ 
ทนุชําระแล้ว 30 ล้านบาท 

100% 

โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์มริาจบีชรีสอร์ท พทัยา 

บจ. เซน็วารี เฮลตี � สปา  
ทนุชําระแล้ว 1 ล้านบาท 

100% 

บจ. เซน็ทรัล บางกอกคอนเวนชนัและเอ็กซบิิชั�น  
ทนุชําระแล้ว 1 ล้านบาท 

100% 

บจ. เซน็ทารา อินเตอร์เนชนัแนล แมนเนจเม้นท์  
(ประเทศไทย) 

ทนุชําระแล้ว  25  ล้านบาท 

100% 

บจ. ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั�นแนล ฟู้ ด 
ทนุชําระแล้ว 179.76 ล้านบาท 100% 

บมจ.โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา 
ทนุชําระแล้ว 1,350 ล้านบาท 

กองทนุรวม สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา 

มลูคา่กองทนุ  3,200  ล้านบาท 

25.3% 

บจ. โคซี� โฮเตล็ แมนเนจเม้นท์  
ทนุชําระแล้ว 1.3 ล้านบาท 

บจ. เซน็ทาราลอยลัตี �มาร์เก็ตติ �ง  
ทนุชําระแล้ว 12.5 ล้านบาท 

บจ. ศนูย์การเรียนรู้เซน็ทารา 
ทนุชําระแล้ว 2.5 ล้านบาท 

100% 

100% 

100% 

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

100% 

บจ. เซน็ทารา แมนเนจเม้นท์ เฮดควอเตอร์  
ทนุจดทะเบียน �� ล้านบาท 

100% 
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2.ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างของรายได้จากการประกอบธุรกิจแต่ละประเภทของบริษัทและบริษัทย่อย 

ธุรกิจ   (หน่วย: ล้านบาท) 

% การถือ
หุ้นปัจจบุนั 

งวด 6 เดือน  
สิ �นสดุ 30 มิถนุายน 2559 

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

รายได้ % รายได้ % รายได้ % รายได้ % 
โรงแรม รายได้จากการขาย 

 
  

      
   โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ -- 534.8 5.3 1,087.8 5.7 916.5 4.8 1,052.4 5.8 

   โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หวัหิน 63.9% 339.9 3.3 644.8 3.4 625.9 3.3 618.6 3.4 

   โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมยุ 100.0% 261.1 2.6 455.4 2.4 438.2 2.3 443.1 2.4 

   โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 100.0% 87.9 0.9 170.2 0.9 170.7 0.9 196.5 1.1 

   โรงแรมเซ็นทาราแมส่อดฮิลล์รีสอร์ท 98.4% 19.0 0.2 33.4 0.2 34.6 0.2 34.1 0.2 

   โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมยุ 100.0% 64.2 0.6 119.0 0.6 128.0 0.7 132.6 0.7 

   โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภเูก็ต 100.0% 51.5 0.5 94.7 0.5 93.3 0.5 98.0 0.5 

   โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี� 100.0% 295.7 2.9 503.1 2.6 467.4 2.4 430.6 2.4 
   โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด ์ 100.0% 797.6 7.8 1,536.9 8.0 1,133.3 5.9 1,458.4 8.0 
   โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พทัยา 100.0% 577.2 5.7 1,115.5 5.8 1,116.0 5.8 1,150.9 6.3 

   โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทภเูก็ต 100.0% 399.1 3.9 761.7 4.0 746.7 3.9 719.2 3.9 

   โรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภเูก็ต 99.3% 179.1 1.8 358.1 1.9 378.8 2.0 370.3 2.0 
   โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภเูก็ต (1) 99.0% 86.0 0.8 140.9 0.7 46.0 0.2 - - 

   โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มลัดีฟท์ 74.0% 468.3 4.6 792.1 4.1 862.6 4.5 762.5 4.2 

   โรงแรมเซ็นทาราราสฟชิูรีสอร์ทและสปา มลัดีฟท์ (2) 75.0% 468.2 4.6 885.3 4.6 816.9 4.3 452.3 2.5 
   อื�นๆ -- 4.2 0.0 29.3 0.0 16.3 0.0 17.6 0.1 

      รวมรายได้ธุรกิจโรงแรม  4,633.8 45.5 8,728.2 45.4 7,991.2 41.6 7,937.1 43.4 

อาหาร รายได้จากการขาย          
   มิสเตอร์ โดนทั 100.0% 919.1 9.0 1,884.3 9.8 1,904.9 9.9 1,852.7 10.1 

   เคเอฟซ ี 100.0% 2,968.0 29.2 5,548.7 28.9 5,352.6 27.9 4,723.5 25.8 

   อานตี �แอนส ์ 100.0% 386.0 3.8 736.0 3.8 731.5 3.8 756.4 4.1 

   เป็บเปอร์ลนัช์ 100.0% 127.7 1.3 194.6 1.0 188.9 1.0 209.6 1.1 
   เบียร์ดปาปา 100.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 0.1 47.5 0.3 

   ชาบตูง ราเมน 100.0% 130.9 1.3 240.4 1.3 238.7 1.2 233.1 1.3 

   โคลด์สโตน ครีมเมอรี� 100.0% 60.4 0.6 101.2 0.5 89.8 0.5 70.5 0.4 

   ริว ชาบ ูชาบ ู 100.0% 0.0 0.0 5.8 0.0 17.3 0.1 21.3 0.1 

   โยชิโนยะ 100.0% 98.9 1.0 196.3 1.0 196.9 1.0 174.8 1.0 

   โอโตยะ 100.0% 403.5 4.0 817.6 4.3 880.2 4.6 771.2 4.2 

   เดอะ เทอเรส 100.0% 70.1 0.7 126.8 0.7 97.8 0.5 70.1 0.4 

   เทนยะ 100.0% 30.9 0.3 57.6 0.3 49.1 0.3 4.8 0.0 

   คตัสยึะ 100.0% 49.4 0.5 42.6 0.2 11.8 0.1 - - 
    รายได้จากการขายอื�นๆ 100.0% 84.7 0.8 142.6 0.7 128.9 0.7 123.3 0.7 

      รวมรายได้ธุรกิจอาหารบริการด่วน  5,329.6 52.5 10,094.5 52.5 9,900.8 51.5 9,058.8 49.5 

รายได้อื�น (3)  199.0 2.0 393.4 2.0 390.9 2.0 461.1 2.5 
รวมรายได้ทั �งหมด (4)  10,162.4 100.0 19,216.1 100.0 18,282.9 100.0 17,457.0 100.0 

หมายเหต:ุ 
(1) โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภเูก็ต เปลี�ยนจากกิจการร่วมค้ามาเป็นบริษัทย่อย ตั �งแต่วนัที� 7 ตลุาคม พ.ศ. 2557 
(2) โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มลัดีฟท์ เปิดให้บริการเต็มโครงการในเดือน มีนาคม 2556 
(3) รายได้อื�น ประกอบด้วย รายได้ค่าบริหารโรงแรม รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ รายได้จากเงินสนบัสนนุทางการตลาด  เป็นต้น 

(4) รายได้ทั �งหมด ไม่รวมรายได้จากการตดัจําหน่ายค่าเช่ารับลว่งหน้า (จากกองทนุอสงัหาริมทรัพย์) ของโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ สมุย สําหรับ 6 เดือน สิ �นสดุวันที� 
30 มิถนุายน 2559 จํานวน 49.8 ล้านบาท (ในปี 2558 จํานวน 100.3 ล้านบาท, ในปี 2557 และ 2556: ปีละ 100.3 ล้านบาท) และในปี 2557 ไม่รวมกําไรจากการซื �อ
ธุรกิจและการปรับมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุ จํานวน 103.1 ล้านบาท 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
2.1 ธุรกิจโรงแรม 
2.1.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 
 บริษัทและบริษัทยอ่ย ประกอบธุรกิจโรงแรมซึ�งปัจจบุนัมีจํานวนที�เปิดดําเนินการแล้วทั �งสิ �น 15 โรงแรม โดย
ให้บริการทางด้านห้องพกั ภตัตาคารและบาร์ ห้องจดัเลี �ยง ห้องประชมุ และบริการอื�นๆ เช่น บริการซกัรีด ศนูย์บริหาร
ร่างกาย สปา สระว่ายนํ �า บริการแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ และอื�นๆ ซึ�งโรงแรมได้เปิดดําเนินการ  ณ 30 
มิถนุายน  2559 ได้แก่ 

1. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
2. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท และวิลลา หวัหิน   
3. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมยุ  
4. โรงแรมเซ็นทารา วิลลา สมยุ  
5. โรงแรมเซ็นทารา วิลลา ภเูก็ต   
6. โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่   
7. โรงแรมเซ็นทารา แมส่อดฮิลล์รีสอร์ท   
8. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลลา กระบี�   
9. โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภเูก็ต   
10. โรงแรมเซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภเูก็ต   
11. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
12. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พทัยา  
13. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท ภเูก็ต  
14. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รีสอร์ทและสปา มลัดีฟส์ 
15. โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟชิู รีสอร์ทแอนด์สปา มลัดีฟส์  

นอกจากนี � บริษัทได้รับจ้างให้เป็นผู้ ดําเนินกิจการและบริหารโรงแรม ภายใต้สัญญาบริหารโรงแรม (Hotel 
Management Agreement) อีกหลายแหง่ ทั �งในประเทศและตา่งประเทศได้แก่  

1. โรงแรมเซ็นทาราอนัดาเทวี รีสอร์ท และสปา กระบี� 
2. โรงแรมเซ็นทรา โคโคน่ทั บีช รีสอร์ท สมยุ 
3. โรงแรมเซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท และ วิลลา ตราด 
4. โรงแรมเซ็นทารา แซนดี �บีชรีสอร์ท ดานงั เวียดนาม 
5. โรงแรมเซ็นทราศนูย์ราชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ 
6. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ พระตําหนกั พทัยา 
7. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เวสต์ แซนด์ รีสอร์ท และวิลลา ภเูก็ต 
8. โรงแรมเซ็นทารา เกาะช้างทรอปิคานา รีสอร์ท 
9. โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ ขอนแก่น 
10. โรงแรมเดอะบลมูารีน รีสอร์ทแอนด์สปา ภเูก็ต 
11. โรงแรมเซ็นทารา พทัยา โฮเต็ล 
12. โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั�น กรุงเทพฯ 
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13. โรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอร์ท เขาหลกั 
14. โรงแรมเซ็นทราทวมรีสอร์ทเซมินยคั บาหล ี
15. โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อดุรธานี 
16. โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลยีน กรุงเทพ 
17. โรงแรม คุ้มพญา รีสอร์ท และสปา เซ็นทารา บตูิคคอลเลคชั�น 
18. โรงแรมเซ็นทาราโนวา และสปา พทัยา 
19. โรงแรมวอเตอร์ฟร้อนท์ สวีท ภเูก็ต โดย เซ็นทารา 
20. โรงแรมเซ็นทารา ซีย์แซนด์ รีสอร์ทและสปา ศรีลงักา 
21. โรงแรมเซ็นทารา คิว รีสอร์ท ระยอง 
22. โรงแรมเซ็นทรัล อเวนิว พทัยา 
23. โรงแรมเซ็นทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน 

 
รายละเอียดโดยยอ่ของแตล่ะโรงแรมที�บริษัทเป็นเจ้าของมีดงันี � 
1) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
ประเภท โรงแรมระดบั S ดาว 
ที�ตั �ง จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
ห้องพกั ประเภท จํานวนห้องพกั 
 Deluxe room 286 
 Premium Deluxe 66 
 Deluxe Suite 44  
 Club Deluxe  108 
 Premium Suite 12 
 Club Deluxe Suite 14 
 Premium Deluxe Suite 19 
 Studio Suite 6 
 Executive Suite 6 
 Plaza Suite 2 
 Royal Suite 2 
   รวมทั �งสิ �น 565 
ห้องอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที�นั�ง) 
 Don Giovanni/ Type of Cuisine: Italian 

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

90 seats with 1 Private room. 
262 seats and 13 Private rooms. 
100 seats and 7 private rooms. 
100 seats. 
70 seats and 100 outdoors with 1 
private room. 
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Chatuchak Café/ Type of Cuisine: International 
Cappuccino Corner/ Type of Cuisine: Coffee, Tea,  
    and Baked Goods 
Lobby Lounge/ Type of Cuisine: Snack and Bar 
Blue Sky/ Type of Cuisine : Smart fusion 

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

ห้องจดัเลี �ยงและ ชื�อห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา Vibhavadee Ballroom  A 300 
 Vibhavadee Ballroom  B 500 
 Vibhavadee Ballroom  C 300 
 Vibhavadee Ballroom Combination of  ABC  

Rangsit 1 
1,000 
60 

 Rangsit 2 
Rangsit 3 
Rangsit 4 
Combination of Rangsit 2+3 
Phaholyothin 
Ladprao 1 
Ladprao 2 
Ladprao 3 
Ladprao 4 
Ladprao 1+2 
Ladprao 3+4 
Ladprao Suite Combination of Ladprao 1234 
Krungthep 1 
Krungthep  2 
Krungthep 3 
Krungthep 4 
Horvang 1 
Horvang 2 
Horvang 3 
Horvang 4 
Horvang 2 + 3 
Business Centre  A 
Business Centre  B 
บริการอื�นๆ 
เปิดดําเนินการ 

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 
ปี 2526 
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2) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หวัหิน 
ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที�ตั �ง เลขที� x ถนนดําเนินเกษม ต.หวัหิน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์  yyxxz 
ห้องพกั ประเภท จํานวนห้องพกั 
 ห้องเดี�ยว Superior Double 65 
 Deluxe Room 35 
 ห้องคู ่Superior Twin 21 
 Deluxe room Twin 56 
 ห้องสทู Junior Suite 10 
 Deluxe Suite 7 
 Duplex Suite 10 
 2 Bedroom Duplex 2 
 Crystal Suite 1 
 Pool Villa 42 
   รวมทั �งสิ �น 249 
ห้องอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที�นั�ง) 
 Railway Restaurant/ International and Thai food 240 
 Palm Seafood Pavilion/ fusion cuisine and seafood 

fine dining 
Inroom 42 seat / Outdoor 102 seat 

 Suan Bua Restaurant/ Authentic Thai cuisine 80 
 Hagi Japanese Restaurant/ Authentic Japanese 

cuisine 
118 

 The Museum Coffee & Tea Corner/Morning coffee& 
afternoon tea, freshly baked pastries. 

72 

 Elephant Bar/Drinks & snacks 46 
 The Club / serving drinks & snacks 119 
 Rajpruek Lounge , Pool Bars / Drinks & Snack 32 Seat Terrace 
ห้องจดัเลี �ยงและ ชื�อห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา Board room 25 
 Hua Hin Hall I 40 
 Hua Hin Hall II 40 
 Colonial Hall I 120 
 Colonial Hall II 160 
บริการอื�น ๆ สปา และศนูย์ธุรกิจ 
เปิดดําเนินการ ปี 2529 
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3) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมยุ 
ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที�ตั �ง เกาะสมยุ 
ห้องพกั ประเภท จํานวนห้องพกั 
 Deluxe 112 
 Deluxe Club 55 
 Pool Suite 22 
 One bedroom Suite 7 
 One bedroom Premium Suite 6 
 Royal Suite 1 
   รวมทั �งสิ �น  203 
ห้องอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที�นั�ง) 
 Dip & Sip / Pool Bar 20 
 Coast Restaurant 300 
 Islander / Lobby Bar 70 
 Palm Grove / International 135 
 Piccolo / Coffee, Tea, Baked Goods, Pastry & Snack 16 
 Surfers / Internet 8 
 The Deli / Snacks, sandwiches, connoisseur goods 25 
 Zico’s / Brazil 233 
ห้องจดัเลี �ยงและ ชื�อห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา Chaweng Hall (I&II) 250 
 Chaweng I 120 
 Chaweng II 80 
 Lamai I 20 
 Lamai II 60 
บริการอื�น ๆ สปา และศนูย์ธุรกิจ  
เปิดดําเนินการ ปี 2539 

 
4) โรงแรม เซ็นทารา วิลลา่ สมยุ จ.สรุาษฏร์ธานี 
ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที�ตั �ง เกาะสมยุ 
ห้องพกั ประเภท จํานวนห้องพกั 
 Garden Villa 32 
 Deluxe Villa 20 
 Deluxe Villa Ocean View 11 
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 Deluxe Spa Villa 23 
 Deluxe Pool Villa 9 
 Deluxe Pool Villa Ocean View 5 
 Premium Deluxe Pool Villa 1 
 Family Deluxe  Pool Villa  1 
   รวมทั �งสิ �น 102 
ห้องอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที�นั�ง) 
 The Reef Café / International Cuisine 146 
 The Papillion Lounge / Cocktails, Winer & Drinks 43 
 The Coral Bar & BBQ / Drinks, BBQ Seafood, and 

Meats 
45 

 The Butterfly Terrace / Drinks & Light Snack 32 
ห้องจดัเลี �ยงและ ชื�อห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา Meet at the Reef 80 
บริการอื�น ๆ สปา  
เปิดดําเนินการ ปี 2541 
5) โรงแรมเซ็นทาราวิลลา่ ภเูก็ต 
ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที�ตั �ง หาดกะรน ภเูก็ต 
ห้องพกั ประเภท จํานวนห้องพกั 
 ห้องคู ่ 72 
   รวมทั �งสิ �น 72 
ห้องอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที�นั�ง) 
 The Cliff Restaurant 90 
 Bayview Restaurant 120 
บริการอื�น ๆ สปา  
เปิดดําเนินการ ปี 2542 
6) โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 
ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที�ตั �ง หาดใหญ่ สงขลา 
ห้องพกั ประเภท จํานวนห้องพกั 
 Superior 60 
 Deluxe 120 
 Deluxe Premium 47 
 Apartment Small 3 
 Apartment Medium 2 
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 Apartment Large 3 
 One-bedroom Apartment 3 
 Executive Suite 10 
   รวมทั �งสิ �น 248 
ห้องอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที�นั�ง) 
 Sky light Lounge / Cocktail & Live Music 60 
 Cappuccino Corner / Coffee, Tea, Fruit Juice and 

Bake Goods 
15 

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

140+38 

 Ginger Restaurant / Japanese Cuisine 110 
ห้องจดัเลี �ยงและ ชื�อห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา Sukhontha Hall (A+B+C) 300 
 Pre function (A+B+C) 100 
 Sukhontha A 60 
 Sukhontha B 60 
 Sukhontha C 60 
บริการอื�น ๆ สปา และศนูย์ธุรกิจ 
เปิดดําเนินการ ปี 2538 
7) โรงแรม เซ็นทาราแมส่อดฮิลล์ รีสอร์ท 
ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที�ตั �ง แมส่อด ตาก 
ห้องพกั ประเภท จํานวนห้องพกั 
 Superior Double 

Superior Twin 
28 
48 

 Deluxe Double 14 
 Deluxe Twin 24 
 Junior Suite   5 
 Executive Suite   1 
   รวมทั �งสิ �น 120 
ห้องอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที�นั�ง) 
 River Moei Coffee Shop – International 120 
 Baan Chay Nam Restaurant - Thai 

The Hill - Lobby Bar 
Bamboo – Pool Bar 

  66 
  50 
  24 

ห้องจดัเลี �ยงและ ชื�อห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
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ห้องสมัมนา Mae Sot Ballroom  300 
 Pha Charoen   20 
 Sob Moei   80 
 Thararak   20 
บริการอื�น ๆ สระวา่ยนํ �า ห้องออกกําลงักาย สนามเทนนิส 
เปิดดําเนินการ ปี 2529 
8) โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลลา่ กระบี� 
ประเภท โรงแรมระดบั S ดาว 
ที�ตั �ง อา่วนาง จงัหวดั กระบี� 
ห้องพกั ประเภท จํานวนห้องพกั 
 Deluxe Garden View 28 
 Deluxe Ocean Facing 35 
 Premium Deluxe Ocean Facing 67 
 Spa Deluxe Garden View 9 
 Spa Deluxe Ocean Facing 42 
 1 Bedroom Beachfront Villa 3 
 1 Bedroom Ocean Facing Villa with Pool 4 
 2 Bedrooms Beachfront Villa 3 
 2 Bedrooms Royal Pool Villa 1 
   รวมทั �งสิ �น 192 
ห้องอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที�นั�ง) 
 Lotus Court / Thai and International 195 
 Suan Bua /  Seafood and Thai 144 
 Hagi / Japanese 32 
 On The Rocks / Beach bar & grill 45 
 Deep Blu Bar / Cocktails and light snacks 70 
 In Room Dining / Thai and international  
ห้องจดัเลี �ยงและ ชื�อห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา Ao Nang Suite A+B 140 
 Ao Nang Suite A 87 
 Ao Nang Suite B 28 
   
บริการอื�น ๆ Spa Cenvaree  
เปิดดําเนินการ ปี 2549 
9) โรงแรม เซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภเูก็ต จ,ภเูก็ต 
ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
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ที�ตั �ง 502 /3  ถ. ปฏกั ต. กะรน อ. เมือง จ. ภเูก็ต ��xzz 
ห้องพกั ประเภท จํานวนห้องพกั 
 Superior  58 
 Superior Ocean 66 
 Deluxe Honeymoon Spa Suite 4 
 Deluxe 81 
 Deluxe Family Studio 9 
 Premium Deluxe 97 
 2 Bedroom Premium Deluxe 1 
 1 Bedroom Pool Cabana 18 
 2 Bedroom Pool Cabana 1 
   รวมทั �งสิ �น 335 
ห้องอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที�นั�ง) 
 Lotus Restaurant, Thai and International 204 
 Azure, Modern Italian 78 
 The Mix Bar, Snacks and Refreshment 20 
 Pool Bar: Tropix / Lagoon / Terrace, Snacks and 

Refreshment 
50 / 30 / 18 

 In room Dining, Thai and International 0 
 Beer Garden 45 
ห้องจดัเลี �ยงและ ชื�อห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา Andaman (Type: Class room, U-shape, Cocktail, 

Banquet, Cabaret) 
80 / 40 / 80 / 60 / 56 

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

30 / 25 / 60 / 40 

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

50 / 35 / 60 / 40 / 37 

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

25 / 20 / 40 / 30 

บริการอื�น ๆ Cenvaree Spa  
เปิดดําเนินการ ปี 2549  
10) โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภเูก็ต  
ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที�ตั �ง หาดกะตะ ภเูก็ต 
ห้องพกั ประเภท จํานวนห้องพกั 
 Deluxe room / King 56 
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 Deluxe room / Twin 18 
 Deluxe room / Family 37 
 One bedroom 43 
 Two bedroom 4 
 รวมทั �งสิ �น 158 
ภตัตาคาร และ ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที�นั�ง) 
คอฟฟี� ช็อพ Seasons Restaurant 96 
 Waves Pool Bar 48 
 Emerald Pool Bar 32 
ห้องจดัเลี �ยงและ ชื�อห้อง  ขนาดความจ ุ(คน)  
ห้องสมัมนา Kata Meeting Room  
 - Classroom 30 seats 
 - U - Shape 20 seats 
 - Theatre 48 seats 
 - Cocktail 30 seats 
บริการด้านอื�น ๆ สปา และศนูย์ธุรกิจ  
เปิดดําเนินการ ปี 2549 

 11) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที�ตั �ง กรุงเทพมหานคร 
ห้องพกั ประเภท จํานวนห้องพกั 
 Superior World 75 
 Deluxe World 255 
 Premium World 30 
 World Club Executive 26 
 World Club Deluxe 71 
 World Club Premium 14 
 Executive Suite 31 
 World Executive Suite 6 
 Royal suite 4 
   รวมทั �งสิ �น 512 
ห้องอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที�นั�ง) 
 Red Sky/ Chic urban bistro dining, wine bar and 

Martini bar 
160 

 Red Sky bar/ 360°Al Fresco Bar 130 
 UNOMAS/ Mediterranean food 130 
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 Ginger/ Modern Japanese, trendy Chinese and Thai 248 
 The World/ International and themed dinners 216 
 Lobby Lounge/ Afternoon tea, pastries and 

refreshments 
83 

 Zing/ Pastries and refreshments 63 
 Poolside bar/ Light meals and refreshments 50 
 In-room dining/ Thai and International - 
ห้องจดัเลี �ยงและ ชื�อห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา Convention Centre 7,000 
 Convention Centre A1 2,200 
 Convention Centre B1 4,800 
 Convention Centre A2 or B2 3,500 
 World Ballroom  1,200 
 World Ballroom A/ C 300 
 World Ballroom B 600 
 Lotus Suite 1 -4  550 
 Lotus Suite 1/ 2/ 3 /4 120 
 Lotus Suite 5-7 550 
 Lotus Suite 5/ 6 120 
 Lotus Suite 7 250 
 Lotus Suite 8 30 
 Lotus Suite 9 100 
 Lotus Suites 10 140 
 Lotus Suites 11 150 
 Lotus Suites 12 110 
 Lotus Suites 13/ 14 40 
 Lotus Suites 15 20 
 M1 & M2 at M23 100 
 M1 40 
 M2 40 
 M3 40 
 M4 120 
 My Foyer 40 
 My Kitchen 60 
 My terrace 60 
 My Lawn 120 
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บริการอื�น ๆ Spa Cenvaree, Fitness centre and Business Centre  
เปิดดําเนินการ สว่นของคอนเวนชั�น ปี 2550 

สว่นของโรงแรม 2551 
12) โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พทัยา 
ประเภท โรงแรมระดบั S ดาว 
ที�ตั �ง พทัยา จ.ชลบรีุ 
ห้องพกั ประเภท จํานวนห้องพกั 
 Deluxe Ocean Facing 166 
 Deluxe Family Ocean Facing 128 
 Deluxe Spa Ocean Facing 24 
 Premium Deluxe Ocean Facing 115 
 Deluxe Family Residence 21 
 Club Mirage 76 
 Club Mirage Suite 18 
 Grand Mirage Suite 1 
 Grand Mirage Duplex Suite 5 
 Royal Suite 1  
   รวมทั �งสิ �น 555 
ห้องอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที�นั�ง) 
 Oasis / International buffets and themed dinners 330 
 Ginger & Lime / Thai and Asian 240 
 Acqua / Modern Italian and seafood 84 
 Vistas / Snacks and refreshments 65 
 Waves / Snacks, cocktails and refreshments   30 
 Flames / Barbeque and grill 100 
 Oceans Beach Club / Coastal and cocktails 280 
 In-room dining / Thai and international   - 
 Oasis / International buffets and themed dinners 330 
ห้องจดัเลี �ยงและ ชื�อห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา Mirage Grand Ballroom Classroom 500, Theatre1,200, 

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

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

Banquet 250, Cocktail 300, 
 Section C Classroom 150, Theatre 250, 
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Banquet 180, Cocktail 200, 
 Aurora Suite Classroom 70, Theatre 100, 

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

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

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

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

Banquet 100, Cocktail 100, 
 Boardroom Classroom 10, 
บริการอื�น ๆ สปา และศนูย์ธุรกิจ 
 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. 
  
เปิดดําเนินการ ปี 2552 
13) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภเูก็ต 
ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที�ตั �ง ภเูก็ต 
ห้องพกั ประเภท จํานวนห้องพกั 
 Deluxe Ocean Facing 90 
 Premium Deluxe Ocean Facing 36 
 Spa Deluxe Ocean Facing 45 
 Spa Premium Deluxe The Club 18 
 Deluxe Pool Suite The Club 45 
 Luxury Pool Suite The Club 18 
 One Bedroom Pool Villa The Club 6 
 Two Bedroom Pool Villa The Club 4 
   รวมทั �งสิ �น 262 
ภตัตาคาร และ ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที�นั�ง) 
คอฟฟี� ช็อพ   
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 The Cove (International & Asian Melting-pot cuisine) 250 seats 
 Lobby Lounge (Cocktail, Tea & Coffee) 28 seats 
 Mare (Classical Italian cuisine) 262 seats 
 Beachcomber 52 seats 
ห้องจดัเลี �ยงและ ชื�อห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา Phuket Grand Ballroom - Class room 360 persons 

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

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

 Colombus - Class room 24 persons 
  Theatre 42 persons 

 Madalena and Santiago - Class room 12 persons 
  Theatre 28 persons 

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

บริการด้านอื�น ๆ   
เปิดดําเนินการ Soft opening วนัที� 3 พฤศจิกายน 2553, Grand opening 

เดือนกมุภาพนัธ์ 2554 
 

14) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รีสอร์ท และ สปา มลัดีฟส์ 
ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที�ตั �ง มลัดีฟส์ 
ห้องพกั ประเภท จํานวนห้องพกั 
 Beach Suite - Twin Bed 6 
 Beach Suite - King Bed 36 
 Deluxe Water Villa - Twin Bed 3 
 Deluxe Water Villa - King Bed 15 
 Luxury Sunset Ocean Water Villa 14 
 Luxury Sunset Ocean Pool Villa 20 
 Luxury Beachfront Pool Villa - One Bedroom 4 
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 Luxury Beachfront Pool Villa - Two Bedroom 4 
 Deluxe Family Water Villa 10 
   รวมทั �งสิ �น 112 
ภตัตาคาร และ ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที�นั�ง) 
คอฟฟี� ช็อพ Reef: Asian & Western Cuisine 194 
 Lotus: Thai Cuisine 70 
 Azzuri Mare: Italian Cuisine 55 
 Coral: Cocktails, Wines, Bar & Lounge 222 
 Aqua: Over Water Bar with Snacks, & Drinks 63 
 Island Club: Exclusive Club Lounge & Refreshments 50 
บริการด้านอื�น ๆ สปา และศนูย์ธุรกิจ  
เปิดดําเนินการ พฤศจิกายน �SS2  
15) โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟชิู รีสอร์ทแอนด์สปา มลัดีฟส์ 
ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที�ตั �ง มลัดีฟส์ 
ห้องพกั ประเภท จํานวนห้องพกั 
 Ocean front Beach Villa (King) 18 
 Ocean front Beach Villa (Twin) 2 
 Deluxe Ocean front Beach Villa (King) 10 
 Deluxe Water Villa (King) 61 
 Deluxe Water Villa (Twin) 9 
 Premium Sunset Spa Water Villa (King) 8 
 Premium Sunset Spa Water Villa (Twin) 6 
 Deluxe Sunset Water Villa (Twin) 3 
 Deluxe Sunset Water Villa (King) 23 
 รวมทั �งสิ �น 140 
ห้องอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจ ุ(ที�นั�ง) 
 Ocean  Restaurant 

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

130 
44 
36 
26 
78 
10 
20 

ห้องจดัเลี �ยงและ ชื�อห้อง ขนาดความจ ุ(คน) 
ห้องสมัมนา N/A N/A 
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บริการอื�น ๆ สปา  
เปิดดําเนินการ 24 มีนาคม 2556 
 

2.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม 
นโยบายการลงทนุและบริหารธุรกิจ 
โครงสร้างการดําเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทของบริษัท ในปัจจบุนัแบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี � 
1. การลงทนุและบริหารด้วยตนเองภายใต้เครื�องหมายการค้า “เซ็นทารา” การดําเนินธุรกิจประเภทนี � สาํหรับโรงแรม

ที�บริษัท ไม่มีความจําเป็นต้องใช้เครื�องหมายการค้าสากลเพื�อดึงดูดลกูค้า เนื�องจากการที�เครื�องหมายการค้า 
“เซ็นทารา” เป็นที�เชื�อถือของตลาดในประเทศและตา่งประเทศเป็นอยา่งดี รวมทั �งการดําเนินธุรกิจประเภทนี �ทําให้
บริษัทสามารถได้รับผลตอบแทนที�สงูกวา่ 

2. การรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้เครื�องหมายการค้า “เซ็นทารา” การดําเนินธุรกิจประเภทนี �เป็นการสร้างรายได้
ให้กบับริษัทโดยอาศยัชื�อเสยีง ประสบการณ์ และความชํานาญในการบริหารโรงแรมโดยไม่ต้องแบกภาระต้นทนุ
การพฒันาโรงแรม รวมทั �งเป็นการสร้างเครื�องหมายการค้าให้กบับริษัทให้เป็นที�รู้จกัเพิ�มมากขึ �นด้วย  

 
การตลาด 
ปี 2558 เป็นปีที�รายได้ของเซ็นทาราโฮเทล แอนด์ รีสอร์ทเติบโตในอตัราที�นา่พอใจ แม้วา่จํานวนนกัท่องเที�ยวจากบาง
ประเทศที�มีความสําคญัในเชิงกลยุทธ์จะลดลงและมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ �นในกรุงเทพมหานคร แต่โดยรวมแล้ว
พบวา่จํานวนนกัทอ่งเที�ยวตา่งชาติที�เข้ามายงัประเทศไทยเพิ�มขึ �นร้อยละ 20 เมื�อเทียบกบัปี 2557 ที�ผา่นมา และแม้วา่
นกัทอ่งเที�ยวจากรัสเซียซึ�งถือเป็นตลาดที�แข็งแกร่งของเซ็นทารามาโดยตลอดจะลดลงอย่างมีนยัสําคญั นั�นคือลดลง
ถึงร้อยละ 45 เช่นเดียวกบันกัท่องเที�ยวจากออสเตรเลียและสวีเดนซึ�งมีจํานวนลดลงเมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนหน้า แตเ่นื�องจากกลยทุธ์การขายและการตลาดของบริษัทที�ไม่ได้มุ่งเน้นไปยงัตลาดใดตลาดหนึ�งโดยเฉพาะ จึง
ทําให้การลดลงของจํานวนนกัทอ่งเที�ยวบางกลุม่ไมส่ง่ผลกระทบตอ่การเติบโตของธุรกิจแตอ่ยา่งใด 
 
ยิ�งไปกวา่นั �น ตวัเลขรายได้รวมของบริษัทในปีนี �กลบัมีมลูค่าเพิ�มขึ �นเป็น 9,000 ล้านบาทหรือสงูกว่ารายได้รวมของปี 
2557 ถึงร้อยละ 9 ซึ�งมลูคา่ที�สงูขึ �นนี �เกิดจากอตัราการเข้าพกัที�สงูขึ �นร้อยละ 5.7 ทําให้อตัราการเข้าพกัเฉลี�ยทั �งปีของ
บริษัทสงูถึงร้อยละ 81 สว่นอตัราเฉลี�ยคา่ห้องพกัยงัคงที�ไมเ่ปลี�ยนแปลงแม้วา่ธุรกิจทอ่งเที�ยวในกรุงเทพฯและมลัดีฟส์
จะเติบโตขึ �นอย่างมาก ขณะที�อตัราเฉลี�ยของรายได้ต่อจํานวนห้องพกัที�มีไว้จําหน่ายของบริษัทเติบโตขึ �นร้อยละ 6.6 
หรืออยูที่� 3,872 บาท 
 
ทั �งนี � การเติบโตดงักลา่วสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการที�โรงแรมในกรุงเทพฯ สามารถทํารายได้เพิ�มขึ �นกวา่ร้อยละ 28 คิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 30 ของรายได้ทั �งหมดของบริษัท โดยตลาด MICE ซึ�งบริษัทให้ความสําคญัมาโดยตลอดเป็นธุรกิจ
ที�ทํารายได้หลกัให้กบัเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ขณะที�โรงแรมในภเูก็ตและสมยุ
ต่างก็มีอัตราการเติบโตเพิ�มขึ �นร้อยละ 7 กระบี�เพิ�มขึ �นร้อยละ 8 หัวหินเพิ�มขึ �นร้อยละ 3 ส่วนที�อื�นๆ ยังคงไม่
เปลี�ยนแปลง เว้นแตโ่รงแรมในมลัดีฟส์ที�ผลประกอบการลดลงร้อยละ 3 อย่างไรก็ตาม มลัดีฟส์ยงัคงสร้างรายได้เป็น
อนัดบัสองรองจากกรุงเทพฯ และคิดเป็นสดัสว่นถึงเกือบหนึ�งในห้าของรายได้รวมของกลุ่มคือร้อยละ 19 ลดลงจาก
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ร้อยละ 21 ของปีก่อนหน้าซึ�งก็ยังนับได้ว่าเป็นผลประกอบการที�ดี เมื�อพิจารณาจากการที�โรงแรมอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงซอ่มแซมตลอดทั �งปี 
 
ผลประกอบการรวมทั �งปีที�แข็งแกร่งนี �ไมไ่ด้เกิดจากตวัเลขนกัทอ่งเที�ยวในภมูิภาคที�เพิ�มสงูขึ �นเท่านั �น แต่ยงัเป็นผลจาก
กลยุทธ์ในการพฒันาโครงสร้างองค์กรอย่างต่อเนื�องเพื�อให้มั�นใจว่าฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาดและการบริหารจดัการ
ระบบตา่งๆ ของบริษัทจะได้รับการตระเตรียมให้พร้อมสาํหรับความต้องการของธุรกิจระหวา่งประเทศที�กําลงัขยายตวั
และเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยในปีที�ผ่านมาได้มีการแยกหน่วยงานด้านการขายและการตลาดออกจากกัน
เพื�อให้แต่ละฝ่ายมุ่งเน้นการทํางานตามความเชี�ยวชาญเฉพาะด้านโดยที�ยงัคงไว้ซึ�งการทํางานแบบสอดประสาน 
นอกจากนี �ยังได้มีการกําหนดบทบาทของ Regional Operations Director ขึ �นเพื�อรับผิดชอบเฉพาะจุดหมาย
ปลายทางหรือเฉพาะแบรนด์รวมถงึผลกัดนัให้เกิดประสทิธิภาพและดแูลในจดุที�มีความสาํคญัเชิงกลยทุธ์สาํหรับธุรกิจ
และบริการของบริษัท และท้ายที�สดุคือตระหนกัถึงความสําคัญของตลาดหลกัๆ ด้วยการเปิดสํานกังานขายส่วน
ภมูิภาคขึ �นในสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และแถบสแกนดิเนเวีย (ตั �งอยู่ ณ กรุงสตอกโฮล์ม) เพื�อตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าที�แตกตา่งกนัไปในแตล่ะตลาด 
 
นอกจากนี � การเติบโตอยา่งมากของธุรกรรมออนไลน์ (การสํารองการเดินทางทั�วโลกทําผ่านระบบออนไลน์ถึงร้อยละ 
57 ) โดยเฉพาะที�ผ่านโทรศพัท์มือถือซึ�งร้อยละ 42 ของนกัเดินทางทั�วโลกได้กลายเป็น “Connected Travellers” คือ
ใช้โทรศพัท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนในการวางแผนหรือสาํรองการเดินทาง ดงันั �นทกุแผนงานของเราจึงต้องคํานึงถึงกล
ยทุธ์ทางดิจิตอลเป็นอนัดบัแรกเสมอ ดงันั �นในปีที�ผา่นมาเราได้ปรับปรุงและเพิ�มขีดความสามารถให้กบัเว็บไซต์เซ็นทา
ราด้วยการนํา Search Engine Optimization (SEO) เข้ามาใช้ มีการเพิ�ม live chat เข้าไปในระบบสาํรองห้องพกั เพิ�ม
ระบบกําหนดราคาตามภูมิภาค ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะกับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือผ่านการออกแบบที�
ตอบสนองตอ่การใช้งานของลกูค้าอยา่งแท้จริง รวมถึงพฒันาเนื �อหาออนไลน์ให้มีความน่าสนใจมากขึ �นด้วยการเพิ�ม
จํานวนคลิปวิดีโอ ซึ�งสิ�งเหล่านี �ช่วยให้ยอดธุรกรรมออนไลน์เพิ�มขึ �นถึงกว่าร้อยละ 27 ของรายได้รวม และบริษัทมี
รายได้จากธุรกรรมผา่นโทรศพัท์มือถือและแท็บเลต็เพิ�มขึ �นจากปี 2557 ถึงร้อยละ 366 
 
ความภกัดีในแบรนด์ของลกูค้ายงัคงเป็นสิ�งที�เซ็นทาราให้ความสําคญัเป็นลําดบัต้นๆ จะเห็นได้จากการที�ฐานสมาชิก
ของบตัรเซ็นทารา – เดอะวนัการ์ดเติบโตอย่างต่อเนื�อง ซึ�งฐานสมาชิกนี �จะถกูนํามาใช้ในการวางกลยทุธ์การบริหาร
เพื�อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับลกูค้า (CRM) และจากการที�บริษัทผนวกระบบสมคัรสมาชิกบตัรเข้ากบัการสมคัร
สมาชิกบตัรเดอะวนัการ์ดของกลุม่เซ็นทรัล ทําให้เรามีจํานวนสมาชิกเพิ�มขึ �นถึงกวา่ร้อยละ 453 หรือเพิ�มเป็น 645,000 
ราย ยิ�งไปกวา่นั �น การมีสว่นร่วมของลกูค้าก็มีมากขึ �นจากการนําเสนอระบบแลกของรางวลัใหม่ๆ เช่น เพิ�มทางเลือก
ให้สมาชิกบตัรสามารถใช้สว่นหนึ�งของคะแนนสะสมร่วมกบัเงินสดได้หรือการเสนอสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของราคา
ลดพิเศษเฉพาะสมาชิก ทําให้รายได้ที�เกิดจากสมาชิกบตัรเซ็นทารา – เดอะวนัการ์ดมีสดัสว่นเพิ�มขึ �นเป็นร้อยละ 22 
ของรายได้ทั �งหมดเมื�อเทียบกบัร้อยละ 17 ในปีที�ผา่นมา 
  
นบัได้ว่าปี 2558 เป็นปีที�บริษัทประสบความสําเร็จเป็นที�น่าพอใจ เราได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื�อความสําเร็จ
ยิ�งขึ �นไปในอนาคต มีการจดัการในหลายจดุที�สาํคญั เช่น ดิจิตอล และ CRM ซึ�งจะเป็นตวักําหนดการเติบโตของธุรกิจ 
รวมถึงให้ความสาํคญัมากขึ �นกบัการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงกระบวนการและเทคโนโลยีทางธุรกิจ ซึ�งทั �งหมดนี �เป็นการ
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วางรากฐานให้เซ็นทาราโฮเทล แอนด์ รีสอร์ทอยู่ในสถานะที�แข็งแกร่งและพร้อมสําหรับการแข่งขนัในปี 2559 และปี
ตอ่ๆ ไป 
 
บริษัทดําเนินกลยทุธ์การตลาดสาํหรับแตล่ะโรงแรมดงัตอ่ไปนี � 
1)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
จํานวนห้องพกั 565  ห้อง  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แขง่ขนั 

เน้นกลุม่เป้าหมายที�ต้องการคุณภาพของการบริการสงู และมีการใช้จ่ายสงู 
เช่น ลูกค้าหน่วยงานเอกชน ลกูค้าจัดประชุม การท่องเที�ยวเพื�อเป็นรางวัล 
การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) นกัท่องเที�ยงที�จองผ่าน
ช่องทางอินเทอร์เนต และการบริการด้านงานจัดเลี �ยง โดยมีกลยุทธ์ที�ให้
ความสาํคญัตอ่ความพงึพอใจของลกูค้า มุง่เน้นที�จะรักษาฐานลกูค้าเดิมและ
กลุ่มลกูค้าใหม่ที�ไม่อ่อนไหวในเรื�องราคา และการดํารงไว้ซึ�งเอกลกัษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกับการบริการที�เป็นเลิศภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา  
เพื�อส่งเสริมการทําธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
โรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแขง่ขนั สงู (High) 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ Landmark Bangkok, Pullman King Power, Swissotel Le Concorde, 

Sukosol, Royal Orchid Sheraton  
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ 19 %  :  81% 
 
2)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา่ หวัหิน  
จํานวนห้องพกั 249  ห้อง  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แขง่ขนั 

เน้นกลุ่มเป้าหมายที�ต้องการคุณภาพของการบริการสงู  โดยมีกลยุทธ์ที�ให้
ความสาํคญัตอ่ความพงึพอใจของลกูค้า  มุง่เน้นที�จะรักษาฐานลกูค้าเดิมและ
กลุม่ลกูค้าใหม่ที�ไม่อ่อนไหวในเรื�องราคา  และการดํารงไว้ซึ�งเอกลกัษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกับการบริการที�เป็นเลิศภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา  
เพื�อส่งเสริมการทําธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
โรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแขง่ขนั สงู 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ Anantara Resort & Spa Hua Hin,  Hyatt Regency Hua Hin,  

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

สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ 11%  :  89% 
 
3)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมยุ จ.สรุาษฏร์ธานี 
จํานวนห้องพกั 203 ห้อง  
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แขง่ขนั 

เน้นกลุ่มเป้าหมายที�ต้องการคุณภาพของการบริการสงู  โดยมีกลยุทธ์ที�ให้
ความสาํคญัตอ่ความพงึพอใจของลกูค้า  มุง่เน้นที�จะรักษาฐานลกูค้าเดิมและ
กลุม่ลกูค้าใหม่ที�ไม่อ่อนไหวในเรื�องราคา  และการดํารงไว้ซึ�งเอกลกัษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกับการบริการที�เป็นเลิศภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา  
เพื�อส่งเสริมการทําธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
โรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแขง่ขนั สงู 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ Amari Palm Reef, Chaweng Regent, Imperial Boat House,Anantara 

Bophut, Nora Beach and New Star 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ 2%  :  98% 
 
4)โรงแรม เซ็นทารา วิลลา่ สมยุ จ.สรุาษฏร์ธานี 
จํานวนห้องพกั 102 ห้อง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แขง่ขนั 

- ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มนักท่องเที�ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะยุโรป 
รัสเซีย และเอเชีย และนกัทอ่งเที�ยวกลุม่ Honeymooner และนกัดํานํ �า 

 - รักษาระดบัราคาให้อยู่ในระดบัโรงแรม 4 ดาวเพื�อกลุม่ลกูค้าที�มีกําลงั
ซื �อน้อยกวา่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมยุ 

 - เน้นคณุภาพของโรงแรมและการให้บริการ โดยมีจุดเด่นทางด้านความ
เป็นสว่นตวัของหาดและห้องพกัแบบวิลลา่ เน้นการการบริการในความ
เป็นไทยสงู 

สภาพการแขง่ขนั ปานกลาง คอ่นข้างสงู 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ Bandara Resort, Fair House Resort Samui Buri, Peach resort   
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ 10%  :  90% 
 
5)โรงแรมเซ็นทารา วิลลา่ ภเูก็ต 
จํานวนห้องพกั 72 ห้อง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แขง่ขนั 

นกัท่องเที�ยวต่างประเทศโดยเฉพาะยโุรปและเอเชีย ได้แก่ Australia, UK, 
Scandinavia, Russia, China  

สภาพการแขง่ขนั สงูมาก โดยเฉพาะช่วง low season 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ Marina Phuket Resort, The Front Village, The Beyond Resort Phuket 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ 3%  :  97% 
6)โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 
จํานวนห้องพกั 248 ห้อง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แขง่ขนั 

เป้าหมายอยู่ที�ลูกค้าในประเทศเพื�อนบ้านที�เดินทางมาพักผ่อน รวมทั �งที�
เดินทางมาเพื�อเหตุผลทางด้านธุรกิจในภูมิภาค พร้อมๆไปกับอีกหนึ�ง
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กลุ่มเป้าหมายนั�นคือลกูค้าในประเทศ รวมถึง ลกูค้าท่องเที�ยวทั�วไป ลกูค้า
ประชุมสมัมนา และลกูค้าราชการ และนกัธุรกิจอื�นๆ ที�มาปฏิบตัิหน้าที� และ
ประกอบกิจการและในภูมิภาค และในประเทศเพื�อนบ้าน โดยทางโรงแรม 
มุ่งเน้นกลยุทธ์การแข่งขันแบบยั�งยืน โดยการลงทุน ปรับเปลี�ยน พัฒนา 
นโยบาย สนิค้า และการบริการให้เอื �อต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชน ต่อลกูค้าทุกกลุ่ม และเอื �อต่อสิ�งแวดล้อมอยู่เสมอ พร้อมๆไปกับ การ
สร้างภาพลกัษณ์อนัดีงาม อนัเป็นที�เชิดหน้าชูตาให้ปรากฏแก่ประเทศเพื�อน
บ้าน และลกูค้าที�มาใช้บริการ 

สภาพการแขง่ขนั สงู 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ Lee Garden Plaza, Hansa JB,  Sakura Grand View, Regency, 

Diamond, Buri Sripu 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ 33%  :  67% 
 
7)โรงแรมเซ็นทาราแมส่อดฮิลล์ 
จํานวนห้องพกั 120  ห้อง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แขง่ขนั 

เน้นกลุม่เป้าหมายที�ต้องการสถานที�ในการจดังานประชมุ สมัมนา โดยมุง่เน้น
ลกูค้ากลุม่ข้าราชการ องกรณ์ท้องถิ�นและละแวกใกล้เคียง รวมถึงบริษัทห้าง
ร้านในพื �นที�ภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา อีกทั �งยงัให้บริการแก่นกัท่องเที�ยว
ที�ต้องการความสงบและหลีกหนีความวุ่นวายจากการทํางานและการ
ทอ่งเที�ยวในสถานที�อื�นๆ 

สภาพการแขง่ขนั สงู 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ Viang Tak, CK Hill Resort, Iravadee, Queen Palace, Punnagun, J2 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ 78%  :  22% 
 
8)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี� 
จํานวนห้องพกั 192 ห้อง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกลยุทธ์การ
แขง่ขนั 

ตลาดหลกัจะเน้นที�ตลาดการประชุมนานาชาติ การจดันิทรรศการนานาชาติ 
ตลอดจนถึงงานเลี �ยงขนาดล็กและกลาง การจดัประชุมของภาคธุรกิจต่างๆ 
แต่งงานบริเวณชายหาด สว่นนกัท่องเที�ยวเป็นการผสมผสานระหว่างยโุรป, 
และเอเซีย ขึ �นกบัฤดกูาลเป็นหลกั จดุเดน่คือทําเลที�ตั �งใจติดทะเล เป็นสว่นตวั 
ใกล้แหลง่ช๊อปปิ�ง ของหาดอา่วนาง และได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดี 

สภาพการแขง่ขนั สงู 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ Rayavadee Resort, Amari Vouge Krabi, Aonang Villa, Sheraton Krabi 

beach, Tha Tubkaak Krabi and Sofitel Phokeethra Resort & Spa 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ 7%  :  93% 



   สว่นที� 3 ผู้ออกตราสารหนี � 
 

สว่นที� 3.1 (2) หน้าที� 21 

 
9) โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภเูก็ต   
จํานวนห้องพกั 335  ห้อง   
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แขง่ขนั 

เน้นกลุ่มเป้าหมายที�ต้องการคุณภาพของการบริการสงู  โดยมีกลยุทธ์ที�ให้
ความสาํคญัตอ่ความพงึพอใจของลกูค้า  มุง่เน้นที�จะรักษาฐานลกูค้าเดิมและ
กลุม่ลกูค้าใหม่ที�ไม่อ่อนไหวในเรื�องราคา  และการดํารงไว้ซึ�งเอกลกัษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกับการบริการที�เป็นเลิศภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา  
เพื�อส่งเสริมการทําธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
โรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแขง่ขนั สงู 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ Phuket Orchid Resort, Kata Beach Resort, Woraburi,Novotel Karon 

Resort 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ 1%  :  99% 
 
10)โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภเูก็ต 
จํานวนห้องพกั 158 ห้อง  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แขง่ขนั 

กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย: จีน ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ แสกนดิเนเวีย 
และรัสเซีย  
      กลยุทธ์การแข่งขนั: จัดแพ็คเก็จโดยเน้นที�ความคุ้มค่า เช่น ที�พกัพร้อม
อาหารเช้าและฟรีอาหารเย็น x ครั �งต่อการเข้าพกั ฝึกอบรมพนกังานโรงแรม
เพื�อที�จะให้บริการที�ดีและสร้างความทรงจําที�ดีต่อแขก รักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เพื�อความพร้อนในการขาย นโยบายรักษ์โลกเพื�อเป็นกลยุทธ์
สําหรับการแข่งขนั และออกโปรโมชั�นเพื�อให้ agent และ OTA ได้มีการจอง
ห้องลว่งหน้า 

สภาพการแขง่ขนั สงู 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ Alpina Phuket Nalina, Easin Yama Phuket, Kata Beach Resort , 

Phuket Orchid 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ 16%  :  84% 
 
11)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
จํานวนห้องพกั 512  ห้อง   
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แขง่ขนั 

กลุม่ลกูค้านกัธุรกิจที�มุ่งเน้นการจดัประชุม และนิทรรศการนานาชาติ ตลอด
จนถึงงานเลี �ยงขนาดใหญ่ และการประชุมภาคธุรกิจและราชการ พร้อมทั �ง
กลุ่มนกัท่องเที�ยวระดบัสงูที�ต้องการความสะดวกสบายของโรงแรมใจกลาง
เมืองเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั การเป็นโรงแรมใจกลางเมืองที�บริหารจัดการ
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ห้องประชุมสมัมนาขนาดใหญ่ ที�มีสิ�งอํานวยความสะดวกครบครัน อีกทั �งอยู่
ในแหลง่ shopping ของกรุงเทพที�สะดวกในการเดินทางเป็นจุดเด่นหลกัของ
ทางโรงแรม  พร้อมกันนี �การให้ความสําคญัต่อการให้บริการที�เป็นเลิศและ
สมํ�าเสมอภายใต้มาตรฐานของเซ็นทาราเป็นกลยทุธ์สําคญัในการรักษาฐาน
ลกูค้าเดิม ที�จะสง่เสริมการทําธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็งให้กบั
กลุม่โรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแขง่ขนั สงู 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ Dusit Thani Hotel, Royal Orchid Sherator Hotel & Towers,  Le 

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

สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ 20% : 80%   
 
12)โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ รีสอร์ท บีช พทัยา  
จํานวนห้องพกั 555 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แขง่ขนั 

เน้นกลุ่มเป้าหมายที�ต้องการคุณภาพของการบริการสงู  โดยมีกลยุทธ์ที�ให้
ความสาํคญัตอ่ความพงึพอใจของลกูค้า  มุง่เน้นที�จะรักษาฐานลกูค้าเดิมและ
กลุม่ลกูค้าใหม่ที�ไม่อ่อนไหวในเรื�องราคา  และการดํารงไว้ซึ�งเอกลกัษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกับการบริการที�เป็นเลิศภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา  
เพื�อส่งเสริมการทําธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
โรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแขง่ขนั สงู 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ Marriott,  Dusit,  Hard Rock,  Amari, 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ 29%  :  71% 
 
13)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท ภเูก็ต 
จํานวนห้องพกั ��� ห้อง  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกลยุทธ์การ
แขง่ขนั 

กลุม่นกัทอ่งเที�ยวจากออสเตรเลยีและจีน 

สภาพการแขง่ขนั สงู โดยเฉพาะตลาดนกัทอ่งเที�ยวจากตา่งประเทศ เพราะคูแ่ขง่เป็นโรงแรมที�มี
สถานที�ตั �งติดหาดเหมือนกนั จึงทําให้ลกูค้าเกิดข้อเปรียบเทียบได้ง่าย 

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

สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ 3%  :  97% 
 
14)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รีสอร์ทและสปา มลัดีฟส์ 
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จํานวนห้องพกั 112  ห้อง  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แขง่ขนั 

เน้นกลุ่มเป้าหมายที�ต้องการคุณภาพของการบริการสงู  โดยมีกลยุทธ์ที�ให้
ความสาํคญัตอ่ความพงึพอใจของลกูค้า  มุง่เน้นที�จะรักษาฐานลกูค้าเดิมและ
กลุม่ลกูค้าใหม่ที�ไม่อ่อนไหวในเรื�องราคา  และการดํารงไว้ซึ�งเอกลกัษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกับการบริการที�เป็นเลิศภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา  
เพื�อส่งเสริมการทําธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
โรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแขง่ขนั สงู 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ Lux Maldives, Lily Beach Constance Moofushi 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ 1%  :  99 % 
 
15) โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟชิู รีสอร์ทแอนด์สปา มลัดีฟส์ 
จํานวนห้องพกั 140  ห้อง   
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แขง่ขนั 

เน้นกลุ่มเป้าหมายที�ต้องการคุณภาพของการบริการสงู  โดยมีกลยุทธ์ที�ให้
ความสาํคญัตอ่ความพงึพอใจของลกูค้า  มุง่เน้นที�จะรักษาฐานลกูค้าเดิมและ
กลุม่ลกูค้าใหม่ที�ไม่อ่อนไหวในเรื�องราคา  และการดํารงไว้ซึ�งเอกลกัษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกับการบริการที�เป็นเลิศภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา  
เพื�อส่งเสริมการทําธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
โรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา 

สภาพการแขง่ขนั สงู 
ตวัอยา่งคูแ่ขง่ Sheraton Full Moon, Vellasaru, Kurumba 
สดัสว่นลกูค้าในประเทศ : ตา่งประเทศ 0%  :  100 % 
 
บริษัท มีจุดเด่นในการดําเนินธุรกิจคือ ความมีชื�อเสียงของกลุม่โรงแรมและรีสอร์ทภายใต้การดําเนินงานของบริษัท 
ทําเลที�ตั �งของโรงแรมซึ�งตั �งอยู่ทั�วทุกภูมิภาคของประเทศไทยตามแหล่งท่องเที�ยวและธุรกิจที�สําคัญผู้บริหารที�มี 
ประสิทธิภาพ ความมุ่งมั�นในการบริการของพนกังาน มาตรฐานของการบริการที�ดีและเน้นความเป็นไทย สง่ผลให้
รายได้ในส่วนของโรงแรมมีการเพิ�มขึ �นอย่างต่อเนื�อง โดยคํานึงถึงจุดเด่นดงักล่าว บริษัท มีแผนการดําเนินงานใน
อนาคต ดงัตอ่ไปนี � 

1. ขยายจํานวนของโรงแรมไปในทําเลทอ่งเที�ยวหลกัๆ ในประเทศไทย และขยายสูป่ระเทศใกล้เคียง 
2. ขยายธุรกิจโดยการร่วมลงทนุกับบริษัทชั �นนําในต่างประเทศ เพื�อลงทุนในโรงแรมทั �งในประเทศและ

ประเทศใกล้เคียง 
3. เน้นการพฒันาผลติภณัฑ์และบริการสาํหรับตลาดการทอ่งเที�ยวสนัทนาการที�เติบโตอยา่งรวดเร็ว 
4. พฒันาโรงแรมเพื�อรองรับการเติบโตของตลาดการประชุมจากทั �งในและต่างประเทศ ซึ�งเน้นทางด้าน

ทําเล มาตรฐานการบริการ ความจขุองห้องประชมุสมัมนา และความเชี�ยวชาญในการบริการ  
5.  พฒันาช่องทางการจําหน่ายโดยการร่วมธุรกิจกับบริษัทนําเที�ยวชั �นนําในต่างประเทศอย่างต่อเนื�อง

ตลอดถึงการพฒันาอยา่งตอ่เนื�องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 



   สว่นที� 3 ผู้ออกตราสารหนี � 
 

สว่นที� 3.1 (2) หน้าที� 24 

6. พฒันาการบริการให้มีมาตรฐานตามแบบสากลและพฒันาบคุลากรให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่
ละโรงแรม 

นโยบายราคา 
การกําหนดราคาห้องพกัขึ �นอยูก่บัปัจจยัที�สาํคญัหลายประการ ได้แก่ ฤดกูาล ราคาตลาดของคู่แข่ง โปรแกรมสง่เสริม
การขาย ประเภทของลกูค้า สภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์การเมือง และต้นทนุการดําเนินงานของโรงแรม ซึ�งโดยทั�วไป 
ปัจจัยหลกัคือฤดูกาล โดยบริษัทจะกําหนดราคาที�สูงกว่าในฤดูกาลที�มีการท่องเที�ยวสูง ส่วนในฤดูกาลที�มีการ
ทอ่งเที�ยวตํ�า เช่น ฤดฝูน บริษัทใช้กลยทุธ์ทางด้านราคากบัตลาดที�ยงัมีการเดินทาง เช่น ตลาดเอเซีย ตลาดตะวนัออก
กลาง ตลาดในประเทศ ตลาดการประชมุของภาครัฐ และบริษัทต่าง ๆ  รวมถึงการรวมโครงการสง่เสริมการขายนอก
ฤดกูาลกบัการทอ่งเที�ยวแหง่ประเทศไทย บริษัทเครดิตการ์ด สายการบิน และผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เพื�อเสนอ
โปรแกรมพิเศษของโรงแรมมากขึ �น ทั �งนี � บริษัทใช้นโยบายเดียวกนัในการกําหนดราคาห้องพกัในโรงแรมทกุแห่งของ
บริษัท 
บริษัทให้ความสําคญัในการกําหนดราคาห้องพกัโดยบํารุงรักษาสภาพของห้องพกัในโรงแรมของบริษัทให้มีความ
ทนัสมยัและใหมอ่ยูเ่สมอ เพื�อให้เหมาะสมกบัระดบัราคาในปัจจบุนั นอกจากนี �แล้ว บริษัทยงัมีนโยบายที�จะเพิ�มระดบั
ราคาให้สงูขึ �นในโรงแรมที�มีศักยภาพและอยู่ในแผนการดําเนินงานที�แน่นอนในอนาคต โดยกําหนดแผนงานการ
ปรับปรุงลักษณะของห้องพักและคุณภาพของวัสดุที�ใช้ตกแต่ง รวมถึงการยกระดับการบริการให้สูงขึ �นเพื�อให้
สอดคล้องกบัการปรับเพิ�มระดบัราคา โดยรายละเอียดเกี�ยวกบัราคาห้องพกัเฉลี�ยต่อคืน (Average Room Rate) และ 
อตัราการเข้าพกัเฉลี�ย (Average Occupancy Rate) ของโรงแรม สาํหรับไตรมาส 2 ปี 2559 เป็นดงัตอ่ไปนี � 
 

 ราคาห้องพกัเฉลี�ยตอ่คืน (บาท) อตัราการเข้าพกัเฉลี�ย (ร้อยละ) 
กรุงเทพ 3,383 78.6 
ตา่งจงัหวดั 3,285 78.1 
มลัดีฟส์ 16,718 81.5 
คา่เฉลี�ย 4,236 78.4 

การจําหนา่ยและช่องทางการจําหนา่ย 
ช่องทางการจําหนา่ยหลกัของบริษัท มีดงัตอ่ไปนี � 

1. การจําหน่ายให้แก่ลกูค้า โดยพนักงานขายของบริษัท และผ่านบริษัทเอเย่นต์ทัวร์ ซึ�งเป็นการเสนอ
สนิค้าที�เหมาะสมให้แก่ลกูค้ากลุม่นกัทอ่งเที�ยวจากประเทศตา่งๆ มีการเข้าร่วมนิทรรศการการทอ่งเที�ยว
ทั�วโลกอยา่งตอ่เนื�องโดยตลอด เพื�อเป็นการเพิ�มช่องทางจดัจําหนา่ย ในปัจจบุนั บริษัท มีความสมัพนัธ์
ระยะยาวกบับริษัทเอเย่นต์ท่องเที�ยวในตลาดเป้าหมายหลายแห่ง เช่น TUI, LTU, Thomas Cook, My 
Travel, Qantas, และ Thai Royal Orchid  

2. การจําหน่าย โดยพนกังานขายของบริษัทโดยตรงยงับริษัทและสมาคมต่างๆ สําหรับลกูค้ากลุม่ธรุกิจ 
การจดัประชมุสมันา และการจดัเลี �ยงตา่งๆ 

3. การจําหน่ายผ่านระบบสํารองห้องพกัผ่านทางอินเทอร์เนต ซึ�งเป็นช่องทางที�ประสบความสําเร็จอย่าง
สงู เนื�องจากได้ราคาห้องที�สงูกวา่ช่องทางการจําหนา่ยอื�น และมีอตัราการจองห้องพกัผ่านช่องทางนี �ที�
เพิ�มขึ �นอยา่งตอ่เนื�อง 

4. การจําหนา่ยให้กบัลกูค้าทั�วไปผา่นนิทรรศการทอ่งเที�ยวและสื�อตา่ง ๆ เช่น สื�อสิ�งพิมพ์และป้ายโฆษณา  
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5. ส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตร เช่น สายการบิน บัตรเครดิต นิตยสาร ธนาคาร และ อื�นๆ โดยให้
สว่นลดพิเศษกบัสมาชิกในหนว่ยงานและองค์กรนั �นๆ 

 
2.2 ธุรกิจอาหารเครือข่าย 
2.2.1 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั (Central Restaurants Group “CRG”) ผู้บกุเบิกธุรกิจอาหารบริการด่วน 
(Quick Service Restaurant: QSR) และเป็นหนึ�งในผู้ นําธุรกิจอาหารครือข่าย  ของประเทศไทย มีวิสยัทศัน์ (Vision) 
วา่ “เราจะเป็นผู้ นําในธุรกิจอาหารเครือขา่ย ในประเทศไทย และภมูิภาคอาเซียน ด้วยคณุภาพอาหาร และมาตรฐาน
การบริการที�ดีเลศิ สร้างการเจริญเติบโตที�ยั�งยืน และนําความพงึพอใจมาสูผู่้ เกี�ยวข้องทางธุรกิจทกุคน “ 
ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2559  CRG ในฐานะที�เป็นผู้ รับสทิธิ (Franchisee) และเจ้าของลิขสิทธิ� (Company Owned) ที�
มีความชํานาญ และมีความสามารถในการบริหารและจดัการธุรกิจอาหารเครือขา่ยที�ได้รับการยอมรับจากเจ้าของแฟ
รนไชส์ (Franchisor)     โดยมีแบรนด์ธุรกิจอาหารที�หลากหลาย (Multi-Brand) ครอบคลมุอาหารหลายรูปแบบเกือบ
ทกุประเภทในธุรกิจนี � ซึ�งในอดีตที�ผา่นมา CRG ได้รับสทิธิในการตอ่อายสุญัญารับสทิธิของแตล่ะแบรนด์อยา่งตอ่เนื�อง  
ซึ�งการบริหารและการจดัการแบรนด์ธุรกิจอาหารเครือขา่ยภายใต้ CRG มีรายละเอียดดงันี � 
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แบรนด์ ประเภท (Segment) สทิธิ จํานวนสาขา 
มิสเตอร์ โดนทั ขนมโดนทั Exclusive* 319 
เคเอฟซี ไก่ทอด Non-exclusive** 208 
อานตี � แอนส์ ขนมซอฟท์เพรทเซล Exclusive* 132 
เปปเปอร์ ลนัช์ สเต๊กสไตล์ญี�ปุ่ น Exclusive* 18 
ชาบตูง ราเมน Franchise Agreement 17 
โคล สโตน ครีมเมอรี� ไ อ ศ ก รี ม มิ ก ซ์ -อิ น

ซูเปอร์พรีเมียม 
Exclusive* 18 

เดอะ เทอเรส อาหารไทย Company Owned*** 14 
และรับจ้างบริหารร้านอาหาร  
“เดอะ เทอเรส” ให้กบั  
บริษัท ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จํากดั 

โยชิโนยะ 
 
โอโตยะ 
 
เทนยะ 
 
คตัสยึะ 

ข้าวหน้าเนื �อ และข้าว
หน้าตา่งๆ 
อาหารญี�ปุ่ น  
สไตล์โฮมเมด 
ข้าวหน้าเทมปรุะ 
 
ข้าวหน้าหมทูอดญี�ปุ่ น 

Exclusive* 
 
Exclusive* 
 
Exclusive* 
 
Exclusive* 

15 
 
45 
 
4 
 
11 

หมายเหต ุ   *   Exclusive Right – CRG เป็นผู้ได้รับสทิธิในการบริหารแบรนด์แตเ่พียงผู้ เดียว 
     **  Non-exclusive Right – CRG เป็นผู้ ได้รับสิทธิ�ในการบริหารแบรนด์ร่วมกบัเจ้าของสิทธิ�คือ Yum 
Restaurants International (Thailand) Co., Ltd. โดยที� Yum ยงัมีสทิธิ�ที�จะให้ Franchise กบัผู้ประกอบการรายอื�นได้ 
       ***  Company Owned – CRG เป็นเจ้าของลขิสทิธิ�แบรนด์  
 
CRG มีแผนงานในการขยายสาขาของแบรนด์ที�ได้รับสิทธิอย่างต่อเนื�อง รวมถึงการขยายธุรกิจ ด้วยการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ และนําเสนอแบรนด์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดทั �งในประเทศ และต่างประเทศ เพื�อตอบสนองความต้องการและ
รูปแบบการดําเนินชีวิตในปัจจบุนัของลกูค้าที�มีการเปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ 
 
ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2559  CRG มีสาขาอยูใ่นกรุงเทพฯ และทั�วทกุภมูิภาคของประเทศรวมทั �งสิ �น 801 สาขา 
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ลกัษณะผลติภณัฑ์ของบริษัทที�มีอยูท่ั �ง 11 แบรนด์ มีดงันี � 
1) มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut) 

แบรนด์ มิสเตอร์ โดนทั 
ประเภท (Segment) ขนม (โดนทั) 
สทิธิ Exclusive Right 
จํานวนสาขา Company owned 319 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 
 2. การซื �อกลบับ้าน (Take Away) 
 3. การบริการจดัสง่ (Delivery)  

4. การบริการจดัเลี �ยง (Catering) 
  
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุ่มวยัรุ่น ครอบครัว เด็ก และคนทํางานที�มีรูปแบบในการดําเนินชีวิตทนัสมัย ชอบความ

สะดวกและความรวดเร็ว 
  
ลกัษณะสาํคญัของแบรนด์ มิสเตอร์ โดนทั ให้ความสําคญักบัขนม (โดนทั) ที�สดใหม่ (Fresh Donut) โดยการมีครัวขนาด

เล็กตั �งอยู่ภายในร้าน (Micro Kitchen) ซึ�งผู้บริโภคสามารถมองเห็นการผลิตโดนทัได้ทุก
ขั �นตอน และได้รับโดนทัที�ผลติเสร็จใหม่ๆ  

2) เคเอฟซี (KFC)  

แบรนด์ เคเอฟซี 
ประเภท (Segment) ไก่ (ไก่ทอด) 
สทิธิ Non-Exclusive Right 
จํานวนสาขา Company owned  208 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 
 2. การซื �อกลบับ้าน (Take Away) 
 3. การบริการจดัสง่ (Delivery) 
  
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุ่มวยัรุ่น ครอบครัว เด็ก และคนทํางานที�มีรูปแบบในการดําเนินชีวิตทนัสมัย ชอบความ

สะดวกและความรวดเร็ว 
  
ลกัษณะสาํคญัของแบรนด์ เคเอฟซี มีกรรมวิธีพิเศษในการผลติ และเครื�องเทศสตูรเฉพาะที�ยากตอ่การลอกเลยีนแบบ 

 
3) อานตี < แอนส์ (Auntie Anne’s)  

แบรนด์ อานตี � แอนส์ 
ประเภท (Segment) ขนม (ซอฟท์เพรทเซล) 
สทิธิ Exclusive Right 
จํานวนสาขา Company owned 132 สาขา 
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รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 
 2. การซื �อกลบับ้าน (Take Away) 

3. การบริการจดัสง่ (Delivery)  
4. การบริการจดัเลี �ยง (Catering) 

  
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุ่มวยัรุ่น ครอบครัว เด็ก และคนทํางานที�มีรูปแบบในการดําเนินชีวิตทนัสมัย ชอบความ

สะดวกและความรวดเร็ว 
  
ลกัษณะสาํคญัของแบรนด์ อานตี � แอนส์ มีเอกลกัษณ์ทั �งในด้านรสชาติ เนื �อแป้ง ความสดใหม่ รูปร่าง กลิ�นหอม ลกัษณะ

ของผลติภณัฑ์ที�แปลกใหมไ่มเ่หมือนใคร 
 

4) เปปเปอร์ ลันช์  (Pepper Lunch)  

แบรนด์ เปปเปอร์ ลนัช์ 
ประเภท (Segment) สเต็กสไตล์ญี�ปุ่ น 
สทิธิ Exclusive Right 
จํานวนสาขา Company owned 18 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 
 2. การซื �อกลบับ้าน (Take Away) 

3. การบริการจดัสง่ (Delivery) 
  
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุม่นกัศกึษาและคนทํางานที�มีรูปแบบในการดําเนินชีวิตทนัสมยั ชอบความแปลกใหม่ ชอบ

ความสะดวกและรวดเร็ว 
  
ลกัษณะสาํคญัของแบรนด์ เปปเปอร์ ลนัช์  มีเอกลกัษณ์โดดเด่นในเรื�องเกี�ยวกบัอาหารจานร้อนแนวใหม่ ที�สามารถปรุง

สกุได้ด้วยตนเองบนจานร้อนอณุหภมูิสงูสดุ 260 องศาเซลเซียส 
5) ชาบูตง  (Chabuton) 

แบรนด์ ชาบตูง 
ประเภท (Segment) ราเมน 
สทิธิ Franchise Agreement 
จํานวนสาขา Company owned 17 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 
 2. การซื �อกลบับ้าน (Take Away) ยกเว้นราเมน 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุม่วยัรุ่น ครอบครัว และกลุม่คนทํางาน ทั �งชาวไทยและชาวญี�ปุ่ น ที�มีรูปแบบในการดําเนิน

ชีวิตทนัสมยั ชอบรับประทานอาหารญี�ปุ่ น โดยเฉพาะราเมนต้นตํารับจากญี�ปุ่ น 
ลกัษณะสาํคญัของแบรนด์ ชาบตูงเป็นราเมนต้นตํารับแท้จากประเทศญี�ปุ่ น โดยเชฟผู้ชนะเลศิ TV Champion ปี �zz� 
  

6) โคล สโตน ครีมเมอรีK   (Cold Stone Creamery) 
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แบรนด์ โคล สโตน ครีมเมอรี� 
ประเภท (Segment) ไอศกรีมมิกซ์-อินซูเปอร์พรีเมียม 
สทิธิ Exclusive Right 

จํานวนสาขา Company owned 18 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 
 2. การซื �อกลบับ้าน (Take Away) 
 �. การบริการจดัสง่ (Delivery)  

�. การบริการจดัเลี �ยง (Catering) 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุม่ลกูค้าระดบับน ที�เป็นกลุม่วยัรุ่น ครอบครัว และคนทํางาน ซึ�งมีรูปแบบในการดําเนินชีวิต

ที�ทนัสมยั ชอบความแปลกใหม ่
  
ลกัษณะสาํคญัของแบรนด์ โคล สโตน ครีมเมอรี�เป็นไอศกรีมมิกซ์-อินส์ ระดบัซูเปอร์พรีเมียม ที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัด้วย

รสชาติความอร่อยเข้มข้นไม่เหมือนใครสไตล์อเมริกัน คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบชั �นดีพิถีพิถัน 
ผสมผสาน (มิกซ์-อิน) สว่นผสมบนแผ่นหินแกรนิตที�ลกูค้าสามารถเลือกรสชาติไอศกรีมและ
สว่นผสมได้ตามความต้องการ 

7) เดอะ เทอเรส  (The Terrace) 

แบรนด์ เดอะ เทอเรส 
ประเภท (Segment) อาหารไทย และเครื�องดื�ม 
สทิธิ รับจ้างบริหารสาขาเดิม และสทิธิในการขยายสาขาใหม ่
จํานวนสาขา รับจ้างบริหารสาขาของ บริษัท ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จํากดั จํานวน � สาขา 

Company Owned 14 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 
 2. การซื �อกลบับ้าน (Take Away) 
 3. การบริการจดัสง่ (Delivery) 
 4. การบริการจดัเลี �ยง (Catering) 
  
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุม่วยัรุ่น, คนที�เริ�มทํางาน, คนทํางาน และกลุม่ครอบครัว  ที�ใช้ชีวิตในเมืองที�ต้องการความ

ทนัสมยั พร้อมมีรสนิยมการรับประทานอาหารไทย ที�มีรสชาติจดัจ้าน เน้นความสะดวกและ
รวดเร็ว 

  
ลกัษณะสาํคญัของแบรนด์ เดอะ เทอเรส  เป็นร้านอาหารที�เน้นคณุภาพ พร้อมกบัให้ความสาํคญักบัอาหารที�ปรุงแต่งจาก

วตัถุดิบที�สดใหม่ (Fresh) พร้อมรสชาติที�เป็นสตูรเฉพาะของร้าน ที�อุดมไปด้วยคุณค่าของ
อาหาร โดยการนําเสนอขายด้วยความหลากหลาย และให้บริการแบบ Full  Service 

 
 
8) โยชิโนยะ (Yoshinoya) 
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แบรนด์ โยชิโนยะ 
ประเภท (Segment) ข้าวหน้าเนื �อและข้าวหน้าตา่งๆสไตล์ญี�ปุ่ น 
สทิธิ Exclusive Right 
จํานวนสาขา Company Owned 15 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ x. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 
 2. การซื �อกลบับ้าน (Take Away) 

3. การบริการจดัสง่ (Delivery) 
  
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุม่วยัรุ่น คนทํางาน และครอบครัว ที�ดําเนินชีวิตทนัสมยัและชื�นชอบในรสชาติของข้าวหน้า

เนื �อและข้าวหน้าตา่งๆสไตล์ญี�ปุ่ น 
  
ลกัษณะสาํคญัของแบรนด์ “โยชิโนยะ เป็นสดุยอดต้นตํารับข้าวหน้าเนื �อญี�ปุ่ น ที�มีประวตัิความเป็นมายาวนานกวา่ 100 ปี 

และมีชื�อเสียงจนขยายสาขาไปทั�วโลกกว่า 1,700 สาขา อาทิ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
ฮ่องกง มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ สิงคโปร์ จีน ญี�ปุ่ น เซี�ยงไฮ้ ไต้หวนั อินโดนีเซีย           จุดเด่นของ
โยชิโนยะ คือคณุภาพของเนื �อและวตัถุดิบ รสชาติที�อร่อยเป็นมาตรฐานทั�วโลก การบริการที�
รวดเร็ว และราคาที�คุ้มคา่ 

9) โอโตยะ (Ootoya) 

แบรนด์ โอโตยะ 
ประเภท (Segment) อาหารญี�ปุ่ นสไตล์โฮมเมด ( Home Cooking Style Japanese restaurant) 
สทิธิ Exclusive Right 
จํานวนสาขา Company Owned 45 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ x. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 
 2. การซื �อกลบับ้าน (Take Away) 

3. การบริการจดัสง่ (Delivery) 
  
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุม่คนทํางาน และครอบครัว ที�ดําเนินชีวิตทนัสมยัและชื�นชอบในรสชาติของอาหารญี�ปุ่ นต้น

ตํารับแท้ๆ ( Authentic Japanese food ) 
  
ลกัษณะสาํคญัของแบรนด์ โอโตยะ เป็นร้านอาหารญี�ปุ่ นพรีเมียม สไตล์ โฮมเมด เน้นความเป็นญี�ปุ่ นแท้ๆโดยให้

ความสาํคญักบัการพิถีพิถนัในทกุขั �นตอนของการคดัสรรวตัถดุิบที�มีคณุภาพสงู เน้นความสด
ใหมข่องวตัถดุิบตลอดจนรสชาติที�คงความเป็นญี�ปุ่ นแท้ๆและมีประโยชน์ตอ่สขุภาพ 

10) เทนยะ (Tenya) 

แบรนด์ เทนยะ 
ประเภท (Segment) ข้าวหน้าเทมปรุะ (Tendon) 
สทิธิ Exclusive Right 
จํานวนสาขา Company Owned 4 สาขา 
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รูปแบบการให้บริการ x. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 
 2. การซื �อกลบับ้าน (Take Away) 
  
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุม่วยัรุ่น คนทํางาน และครอบครัว ที�ดําเนินชีวิตทนัสมยัและชื�นชอบในรสชาติของข้าวหน้า

เทมปรุะสไตล์ญี�ปุ่ น 
  
ลกัษณะสาํคญัของแบรนด์ ร้านเทมปุระอนัดบัหนึ�งจากญี�ปุ่ นที�เสิร์ฟข้าวหน้าเทมปุระรสเลิศในราคาที�คุ้มค่าด้วยกุ้ งคัด

พิเศษจากฟาร์มพิเศษปลอดสารเคมี  ทอดด้วยนํ �ามันสูตรพิเศษที�ทําให้ทอดได้กรอบ เบา      
ไมอ่มนํ �ามนั และให้วิตามินอี ราดด้วยซอสสตูรลบัตํารับโตเกียวของเทนยะ 
 

11) คัตสึยะ (Katsuya) 

แบรนด์ คตัสยึะ 
ประเภท (Segment) ข้าวหน้าหมทูอดญี�ปุ่ น (Katsudon) 
สทิธิ Exclusive Right 
จํานวนสาขา Company Owned 11 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ x. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 
 2. การซื �อกลบับ้าน (Take Away) 
  
กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย กลุม่วยัรุ่น นกัเรียน นกัศึกษา และคนวยัทํางานตอนต้น ที�ดําเนินชีวิตทนัสมยัและชื�นชอบใน

รสชาติของอาหารญี�ปุ่ น โดยเฉพาะข้าวหน้าหมทูอดญี�ปุ่ น ในราคาที�คุ้มคา่ 
  
ลกัษณะสาํคญัของแบรนด์ ร้านข้าวหน้าหมูทอดญี�ปุ่ น ที�เป็นผู้ นําในร้านประเภทบริการด่วนในญี�ปุ่ นที�เสิร์ฟข้าวหน้าหมู

ทอดญี�ปุ่ นรสเลิศในราคาที�คุ้ มค่า มีสาขามากกว่า 200 สาขาในประเทศญี�ปุ่ น   จุดเด่น
ของคตัสยึะอยู่ที�การคดัสรรวตัถุดิบที�สงูด้วยคณุภาพตามมาตรฐานของญี�ปุ่ นพร้อมกรรมวิธี
การทอดที�ทําให้ทอดได้กรอบนอกนุม่ใน พร้อมเสริ�ฟในราคาที�คุ้มคา่ 

 
2.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
จากข้อมูลของยูโรมอนิเตอร์ได้คาดการณ์มูลค่าตลาดของเชนคอนซูเมอร์ ฟู้ ดเซอร์วิส (Chain Consumer Food 
Service) ในปี 2558 ไว้ที� 233,515 ล้านบาท มีอตัราการขยายตวัร้อยละ 7.4 เมื�อเทียบกบัปีที�ผา่นมา โดยธุรกิจอาหาร
ของ CRG เป็นส่วนหนึ�งของเชนคอนซูเมอร์ ฟู้ ดเซอร์วิส (Chain Consumer Food Service) โดยเป็นร้านอาหาร
ประเภทเครือข่าย (Food Chain Restaurant) ซึ�งประกอบไปด้วยธุรกิจประเภทขนมโดนทั, ไก่ทอด, ขนมซอฟ์ทเพรท
เซล, สเต๊กสไตล์ญี�ปุ่ น,  ราเมน, ไอศรีมซูปเปอร์พรีเมียม, อาหารไทย กาแฟและโดนทั,ข้าวหน้าเนื �อญี�ปุ่ น ,อาหารญี�ปุ่ น
สไตล์โฮมเมด ข้าวหน้าเทมปรุะและข้าวหน้าหมทูอดญี�ปุ่ น 
ปี 2558 สว่นแบง่ตลาดร้านอาหารเครือข่าย (Key Food Chain Segment) มีสว่นแบ่งร้อยละ 46 ของเชนคอนซูเมอร์ 
ฟู้ ดเซอร์วิส (Chain Consumer Food Service) มีมลูคา่ประมาณ 107,826 ล้านบาท มีอตัราการเติบโต ร้อยละ y เมื�อ
เทียบกบัปีที�ผา่นมา 
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                               มลูคา่ตลาดอาหารเครือขา่ย (Food Chain Restaurant) ตั �งแตปี่ 2553 - 2559 
หมายเหตุ:  
เชนคอนซูเมอร์ ฟู้ ดเซอร์วิส (Chain Consumer Food Service) ประกอบด้วยคาเฟ่, บาร์ ร้านอาหารที�ให้บริการเต็ม
รูปแบบ,     ร้านฟาสต์ฟูด, การบริการจดัสง่, การซื �อกลบับ้าน, ร้านอาหารที�บริการด้วยตนเอง, ร้านสะดวกซื �อ และคี
ออส ซึ�งมีจํานวนสาขาตั �งแต ่10 ร้านขึ �นไป 
ที�มา : Euromonitor International, กระทรวงพาณิชย์ หนงัสอืรายงานประจําปี และประมาณการจาก CRG 
 
ธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย เป็นธุรกิจหนึ�งที�มีการขยายตัวอย่างต่อเนื�อง ด้วยเหตุที�ผู้ บริโภคในปัจจุบันมีความ
จําเป็นต้องออกไปทํางานนอกบ้านมากขึ �น สภาพสงัคมที�รีบเร่งแข่งกบัเวลา อีกทั �งปัญหาการจราจร ทําให้เวลา และ
ความสะดวกในการประกอบอาหารเพื�อรับประทานเองลดน้อยลง ผู้บริโภคที�รับประทานอาหารนอกบ้าน จึงมีจํานวน
เพิ�มสงูมากขึ �น ประกอบกับอาหารประเภทนี �มีความสะดวก รวดเร็ว สะอาด และราคาไม่สงูนกั สามารถตอบสนอง
ความต้องการ และรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มคนในสงัคมเมืองได้เป็นอย่างดี ซึ�งส่งผลให้การใช้บริการธุรกิจ
ร้านอาหารเครือขา่ย เพิ�มสงูขึ �น โดยกลุม่เป้าหมายไมใ่ช่เฉพาะแค ่ผู้บริโภคกลุม่วยัรุ่นเทา่นั �นที�นิยมเข้ามาใช้บริการ แต่

65,898 

91,456 
85,412 

77,065

100,370

 

107,827 

117,627 
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ยงัครอบคลมุไปถึงกลุม่ครอบครัว เด็ก และคนทํางาน จึงทําให้ปัจจุบนัธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย เป็นที�นิยมและเปิด
ให้บริการอยูท่ั�วประเทศไทย 
 
ปี 2558 ธุรกิจอาหารของ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั “CRG” ยงัสามารถที�จะสร้างการเติบโตจากปีทีผ่าน
มาในระดบัที�นา่พอใจถึงแม้วา่จะเผชิญเหตกุารณ์ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกและการเมืองภายในประเทศ  CRG 
ก็ยงัคงสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื�องจากการที�บริษัทมีการวางแผนกลยทุธ์ที�ดี และมีการเตรียมพร้อมใน
การปรับตวัและแก้ปัญหาตอ่วิกฤตการณ์ตา่งๆได้ 
 
กลยุทธ์การแข่งขัน 
ธุรกิจอาหารเครือขา่ยมีการแขง่ขนัอยูต่ลอดเวลาโดยผู้ประกอบการรายเดิม และผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ�งการดําเนิน
ธุรกิจนี �ต้องอาศยัปัจจยัที�สาํคญัคือ แบรนด์ที�ผู้บริโภคให้การยอมรับ ผลติภณัฑ์ที�มีคณุภาพ และช่องทางการจําหน่าย
ที�ทั�วถึง ซึ�งต้องใช้เงินลงทนุคอ่นข้างมาก ดงันั �น CRG  จึงมีข้อได้เปรียบในการแขง่ขนั เนื�องจากมีประสบการณ์ในการ
บริหารแบรนด์ที�หลากหลายและเป็นที�ยอมรับมากกว่า 30 ปี โดยผู้บริหารมืออาชีพ ประกอบกบัมีสาขาครอบคลมุทั�ว
ประเทศ และฐานะการเงินที�มั�นคง  
อย่างไรก็ตาม  CRG ยงัได้ให้ความสําคญักบัการคิดค้นผลิตภณัฑ์ และการพฒันาเมนอูาหารใหม่ๆ อย่างต่อเนื�อง 
รวมทั �งการรักษามาตรฐานในการให้บริการและคณุภาพของผลิตภณัฑ์ พร้อมทั �งการสง่เสริมภาพลกัษณ์และชื�อเสียง
ของแตล่ะแบรนด์ให้เป็นที�รู้จกัและยอมรับจากผู้บริโภค โดยมีกลยทุธ์การแขง่ขนัที�สาํคญัดงันี � 

 
ทําเลที�ตั �ง (Location) 

การสรรหาทําเลที�ตั �งที�ดี มีศักยภาพ และครอบคลุมพื �นที�ทั�วประเทศ เป็นกลยุทธ์ที�มีความสําคัญอย่างยิ�งต่อ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจร้านอาหาร การที� CRG ดําเนินธุรกิจเป็นระยะเวลายาวนาน และมีแบรนด์ที�ประสบ
ความสาํเร็จอยูใ่น Portfolio มากมาย สง่ผลให้ CRG มีข้อได้เปรียบในการเลอืกสรรทําเลที�ตั �งที�ดี ทั �งในห้างสรรพสนิค้า 
ศนูย์การค้า และพื �นที�เช่าตา่ง ๆ โดยมีฝ่าย Business Development เป็นผู้ รับผิดชอบในการพิจารณาเลือกทําเลที�ตั �ง
ของสาขาที�จะเปิดใหม่ มีการศึกษาข้อมูลเบื �องต้น (Site Approval) และการศึกษาความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ 
(Feasibility Study) ก่อนที�จะลงทนุเปิดสาขาใหมท่กุครั �ง นอกจากนี �แล้วยงัมีการประเมินผล (Evaluation) ของแต่ละ
สาขาอยา่งตอ่เนื�องเพื�อพิจารณาความคุ้มคา่ทางธุรกิจของทกุสาขา 
 

การพฒันาผลติภณัฑ์ (Product Development) 
การนําเสนอผลติภณัฑ์ และเมนใูหม่ๆ ของ CRG  อยา่งตอ่เนื�องนั �น ตั �งอยู่บนพื �นฐานของข้อมลูที�ได้รับจากผลของการ
วิจยั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการวิจยัเกี�ยวกบัความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุม่เป้าหมาย ทั �งนี �เพื�อสร้างความ
โดดเดน่ และแตกตา่งจากแบรนด์อื�นๆในตลาด โดยมีหน่วยงาน Quality Assurance (QA) มีหน้าที�รับผิดชอบในการ
วิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่โดยมีการทําวิจยัตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่ดงันี �  

1. Concept Screening Test เพื�อหาแนวคิดในการทําผลติภณัฑ์ใหม ่ 
2. Concept & Product Test เพื�อคดัเลอืกผลติภณัฑ์ใหมโ่ดยการให้ชิม  
3. Consumer Reaction เพื�อดผูลตอบรับของลกูค้าที�มีตอ่ผลติภณัฑ์ใหม ่เมื�อออกมาขายจริง  
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4. Consumer Research เช่น การทําวิจยักลุม่ (Focus Group) เพื�อค้นหาความต้องการของลกูค้า
ในแตล่ะกลุม่ 

เมื�อหน่วยงาน QA พฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่สําเร็จแล้ว ก็จะมีการวางแผนการผลิต วางแผนการสั�งซื �อวตัถุดิบ และ
วางแผนการตลาดและกําหนดการวางจําหนา่ยลว่งหน้าเป็นรายปี 

การบริการและการฝึกอบรม (Service and Training) 
การพฒันาและรักษามาตรฐานการให้บริการ เพื�อช่วยเพิ�มประสทิธิภาพ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั และเท่า
ทนัต่อการเปลี�ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคในตลาด QSR ของประเทศไทย ซึ�งรับผิดชอบโดยฝ่าย
บริหารบคุคลและศนูย์ฝึกอบรมของ CRG โดยมีการกําหนดหลกัสตูรการทดสอบและฝึกอบรม สําหรับบคุลากรของ
บริษัท ทั �งในระดบัปฏิบตัิการและระดับบริหาร เพื�อพฒันาความรู้ความสามารถและการเลื�อนขั �นเลื�อนระดับของ
พนกังาน อีกทั �งยงัมีการทดสอบและฝึกอบรมในระดบัปฏิบตัิการของแต่ละแบรนด์ ซึ�งมีลกัษณะผลิตภณัฑ์และการ
บริการที�แตกตา่งกนั  

การตกแตง่ร้านและบรรยากาศในร้าน 
การตกแตง่ร้าน และบรรยากาศในร้าน เป็นอีกองค์ประกอบที�สาํคญัในการแขง่ขนั เพื�อทําให้แบรนด์มีความทนัสมยัอยู่
เสมอ ให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบนัที�มีการเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเป็นการสะท้อนถึง
บคุลกิภาพของแตล่ะแบรนด์อีกด้วย โดยมีฝ่ายการตลาดเป็นผู้ รับผิดชอบในการกําหนดรูปแบบหลกั (Theme) ของแต่
ละแบรนด์ และดแูลการออกแบบและตกแต่งทกุๆสาขาให้เป็นไปตามรูปแบบหลกัที�กําหนดไว้ ซึ�งจะต้องพิจารณาใน
รายละเอียดทั �งแผนผงัร้าน โทนส ีความสวา่ง รูปแบบลกัษณะและคณุภาพของโต๊ะเก้าอี �ที�ใช้ ประดบัตกแตง่ร้าน ฯลฯ 
 
ลักษณะของตลาดและการแข่งขันของผลิตภณัฑ์ของบริษัททั <ง 11 แบรนด์ มีดังนี < 
1) มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut) 
มิสเตอร์ โดนทั ผู้ นําตลาดโดนทัในประเทศไทยที�ยงัคงรักษาสว่นแบ่งทางการตลาดได้สงูสดุตลอดกว่า �y ปีที�ผ่านมา
มากกว่าร้อยละ S�% อนัเป็นผลมาจากการวิจยัและวิเคราะห์ผู้บริโภคอย่างลกึซึ �ง เพื�อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ตรงจุด ด้วยการรังสรรค์โดนทัสดใหม่จากสาขาครัวที�มีครอบคลมุอยู่ทั�วทั �งประเทศ เพื�อพร้อมเสิร์ฟความ
อร่อย สด ใหม่ ของโดนทัในทกุๆ วนั และตลอดปีและที�ผ่านมา มิสเตอร์ โดนทัใสใ่จอยู่เสมอคือ “การพฒันาอย่างไม่
หยดุยั �ง” (Innovative Donut) ซึ�งเน้นถึงความคุ้มค่า และสะท้อนถึงความเป็นญี�ปุ่ น (Japanese Inspired) โดย
สามารถพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ที�ถกูใจผู้บริโภคออกสูต่ลาดอยา่งตอ่เนื�อง อาทิ มิสเตอร์ โดนทั ลาวา, มิสเตอร์ โดนทั 
โดราเอมอน เป็นต้น ตลอดจนการวางแผนการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ที�เข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ และการ
มุง่เน้นการขยายสาขาให้ครอบคลมุพื �นที�ทั�วประเทศเพื�อเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที�สดุ 
สาํหรับปี �SS� นี � ถึงแม้จะมีปัจจยัตา่งๆ ที�มีผลกระทบตอ่รายได้และกําลงัซื �อของกลุม่ลกูค้ามิสเตอร์ โดนทั แตแ่บรนด์
มิสเตอร์ โดนทัก็ยงัสามารถสร้างยอดขายรวมทกุสาขา (Total System Sales) เพิ�มขึ �นมากกว่าปีที�ผ่านมา และมีการ
เปิดร้านเพิ�มขึ �นเป็นจํานวน xx สาขาทั�วประเทศ พร้อมทั �งปรับเปลี�ยนรูปแบบร้านให้ดูทนัสมยั พร้อมทั �งสาขาใหม่ที�
เพิ�มมากขึ �นเพื�อให้ครอบคลมุ และเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ�งขึ �น โดยมีร้านมิสเตอร์โดนทัรวมทั �งสิ �น �x� สาขา ครอบคลมุ 
กว่า y� จงัหวดัทั�วประเทศ  ในด้านการโฆษณายงัคงเน้นการทําการตลาดทั �ง Above the line และ Below  the line 
โดยในปีนี �พร้อมมุง่เน้น Digital Media เพื�อเข้าถึงใจผู้บริโภคด้วยการสื�อสารผา่นช่องทาง Digital ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้
ข่าวสาร, โปรโมชั�น และพร้อมเข้าถึงใจผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วทนักระแสของโลก Social Network อย่างต่อเนื�อง 
นอกจากนี � มิสเตอร์ โดนทั ยงัยดึมั�นในการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าโดยใช้ระบบ CRM และเน้นการพฒันาเว็ปไซต์ 



   สว่นที� 3 ผู้ออกตราสารหนี � 
 

สว่นที� 3.1 (2) หน้าที� 35 

www.misterdonut.co.th รวมไปถึง Social Media ได้แก่ Facebook (Mister Donut Thailand), Twitter หรือ 
Instagram อย่างต่อเนื�อง เพื�อครองความเป็นที�หนึ�งในใจผู้บริโภค และความจงรักภกัดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) 
นอกจากนี �เพื�อเป็นการขยายฐานลกูค้า มิสเตอร์ โดนทั ได้มีการจดัโปรโมชั�นร่วมกบัพนัธมิตรตา่งๆ นบัเป็นการตอกยํ �า
การรับรู้แบรนด์ของผู้บริโภคให้มีความแข็งแกร่งยิ�งขึ �น 
 
2) เคเอฟซี (KFC)  
 เค เอฟ ซี ผู้ นําในธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน (QSR) ของประเทศไทย ซึ�งร้านสาขาภายใต้การบริหารงาน
ของ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั มีจํานวน  �z� สาขา ซึ�งคิดเป็นร้อยละ �y จากจํานวนร้านทั �งหมด สว่น
ร้านที�เหลอือยูใ่ต้การบริหารจดัการของบริษัท ยมั ไทยแลนด์ (บริษัทเจ้าของแฟรนสไชส์) 
เคเอฟซีมีความมุง่มั�นที�จะเป็นร้านอาหารที�ดีที�สดุในประเทศไทย ภมูิใจในผลติภณัฑ์อาหารที�เราสง่มอบให้กบัผู้บริโภค 
ไก่ทอดที�คลกุเคล้าด้วยเครื�องเทศสตูรลบัเฉพาะและปรุงสกุที�ร้านด้วยพนกังานที�ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี
ในทกุสาขา  นอกจากนี �ยงัมีการคิดค้นและพฒันาเมนทีู�หลากหลาย ประกอบด้วย เบอร์เกอร์  ข้าว  ของวา่ง  เครื�องดื�ม
และไอศกรีม ให้สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภคได้ในราคาที�คุ้มค่า และเหมาะกบัวิถีชีวิตในปัจจุบนั 
รวมทั �งมีการเพิ�มช่องทางการบริการการสั�งอาหารออนไลน์เพื�อตอบสนองต่อชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในสงัคม
เมืองมากขึ �น 
ในฐานะที�เป็นสว่นหนึ�งของสงัคมไทย เคเอฟซียงัมีการจดัโครงการ KFC Seven Shoot ซึ�งเป็นการแข่งขนัฟุตบอล
เยาวชนระบบลีกที�ใหญ่ที�สดุในประเทศไทย ที�เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง x�-xS ปีได้แสดงความสามารถ
ทางด้านกีฬา และมีการช่วยเหลือและมอบโอกาสชีวิตที�ดีให้กบัเยาวชนในถิ�นทรุกนัดารผ่านการสนบัสนนุโครงการ
เกษตรเพื�ออาหารกลางวนั ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสดุาสยามบรมราชกุมารี อนัเป็นกิจกรรมที�สง่
ประโยขน์นานับประการแก่เยาวชนไทย นอกจากจะช่วยให้เด็กๆได้อิ�มท้องระหว่างที�เรียนหนังสือแล้ว ยังช่วย
เสริมสร้างการมีโภชนาการที�ดีให้กบัเยาวชนอีกด้วย  
3) อานตี < แอนส์ (Auntie Anne’s)  
ผู้ นําในตลาดซอฟท์เพรทเซลในประเทศไทย ยงัคงความแข็งแกร่งของ แบรนด์อย่างต่อเนื�อง ในปี �SS� นี � อานตี � 
แอนส์ มีจํานวนสาขาทั �งสิ �น x�� สาขา ซึ�งถือเป็นประเทศที�มีจํานวนร้าน อานตี � แอนส์ มากเป็นอนัดบั � ของอานตี � 
แอนส์ ทั�วโลกรองจากสหรัฐอเมริกา 
 ในปี �SS� อานตี � แอนส์มีการนําเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ๆเพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้าทกุกลุม่ อาทิ  Pretzel 
berry pretzel wrap  pretzel pop ภายใต้แนวคิดเข้าใจความรู้สกึทกุโอกาส (Feeling You) นอกจากนี �ยงัมีการขยาย
ช่องทางการขายผ่านช่องทางใหม่ๆ เพิ�มขึ �น เช่น delivery catering พร้อมทั �ง การโฆษณาประชาสมัพันธ์ที�มี
ประสทิธิภาพผา่นช่องทางตา่งๆ อยา่งตอ่เนื�อง การจดัโปรโมชั�นร่วมกบัพนัธมิตรเพื�อขยายฐานลกูค้า การจดักิจกรรม
เพื�อสงัคมกบักลุม่สมาชิกเพื�อสร้างความผกูพนักบัแบรนด์    
4) เปปเปอร์ ลันช์ (Pepper Lunch) 
เปปเปอร์ ลนัซ์ ร้านอาหารสเต๊กจานร้อนสไตล์ญี�ปุ่ น ในปี �SS� เปปเปอร์ ลนัซ์ มีจํานวนร้านสาขาทั �งสิ �น x� สาขา 
โดยเปิดสาขาใหม ่� สาขา  
ในปีที�ผา่นมา เปปเปอร์ ลนัซ์ ได้ปรับเปลี�ยนเมนใูหมใ่นช่วงกลางปี โดยได้ปรับคณุภาพของเมนอูาหารหลกั ที�ใช้เนื �อววั 
มาใช้เนื �อววัคณุภาพเยี�ยม เลี �ยงด้วยข้าวโพด นําเข้าจากอเมริกา xzz% ในเมนเูกือบทกุเมน ูเช่น ข้าวเปปเปอร์เนื �อ สกีุ �
ยากี �เนื �อ พร้อมทั �งเพิ�มเมนใูหม่ๆ  สาํหรับแฟนพนัธ์แท้ เนื �อ US เช่น ข้าวเปปเปอร์จมัโบ้เนื �อ ที�มีปริมาณเนื �อมากเป็น � 
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เทา่ของเมนปูกติ พาสต้าเนื �อ และยงันําเอาเมนชีูสซี�ออมเลต็ ซึ�งเป็นเมนยูอดฮิต และขายดีมากมาบรรจุในแกรนด์เมนู
ใหมใ่นปี �SS� ด้วย นอกจากนั �น เปปเปอร์ลนัซ์ยงัได้ตอกยํ �า ความเป็นแบรนด์ที�สง่มอบอาหารคณุภาพเยี�ยม ในราคา
ที�คุ้มค่า ซึ�งตอบโจทย์กลุ่มลกูค้า วยัรุ่น และวยัทํางานตอนต้น อย่างต่อเนื�อง ด้วยโปรโมชั�นสําหรับนกัเรียน ในชุด 
“Student Meal” และโปรโมชั�นสําหรับวยัทํางาน “Happy Lunch Special” และเมนโูปรโมชั�นรสชาดแบบไทยๆ ได้
นําเสนอเมนู ข้าวเปปเปอร์ต้มยําหมู/ซีฟู้ ด พาสต้าซีฟู้ ดต้มยํา นอกจากนี �ในส่วนของการสร้างภาพลักษณ์ และ
ประชาสมัพนัธ์แบรนด์ ก็ได้มีการทําอย่างต่อเนื�องผ่านการร่วมโปรโมชั�นกับพนัธมิตรทางด้านการค้าต่างๆ การทํา
กิจกรรมกบัลกูค้าผา่นทางเฟสบุ๊ค, การประชาสมัพนัธ์ผา่นสื�อออนไลน์อยา่งตอ่เนื�องตลอดปี 
 
5) ชาบูตง (Chabuton) 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั เปิดตวัแบรนด์ ชาบตูง (CHABUTON) "ราเมนต้นตํารับจากญี�ปุ่ น โดยสดุยอด
เชฟราเมน ทีวีแชมป์เปี�ยน" เจ้าแรกในประเทศไทย เมื�อวนัที� x� มีนาคม �SS� ที�ผา่นมา 
ราเมนสดุอร่อยนี � มีต้นกําเนิดจาก มร. ยาสจิุ โมริซึมิ เชฟราเมนชื�อดงัที�บรรจงเสิร์ฟราเมนทุกชามด้วยสดุยอดแห่ง
คณุภาพ และความอร่อย จนได้รับรางวลัชนะเลิศจากรายการทีวีแชมป์เปี�ยน (TV Champion) และยงัเป็นราเมนเจ้า
แรกและเจ้าเดียวที�ได้รับเกียรตติีพิมพ์ลงในนิตยสาร ZAGAT LA. และ MICHELIN Guide LA. ซึ�งเป็นนิตยสารแนะนํา
แหลง่ทอ่งเที�ยว ที�นิยมมากในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี � มร. ยาสจิุ โมริซมึิ ยงัได้สมญานามวา่ “ผู้ เป็นเลศิ ทางด้านการ
ทําราเมน” จากงาน �th Tokyo One Week Ramen Grand Prize 
ชาบูตง พร้อมเสิร์ฟเมนูราเมนต้นตํารับให้เลือกลิ �มลองถึง � แบบ คือ Tonkotsu Ramen (เส้นราเมนในนํ �าซุป
กระดกูหมรูสเข้มข้น), Shio Tonkotsu Ramen (เส้นราเมนในนํ �าซุปกระดกูหมรูสกลมกลอ่ม), Shoyu Ramen (เส้นรา
เมนในนํ �าซุปซีอิ�วญี�ปุ่ นหอมกรุ่น) และ Shoyu Zaru Ramen (เส้นราเมนเย็นญี�ปุ่ นสไตล์ดั �งเดิม กบัซอสซารุร้อนที�ปรุง
จากซีอิ�วญี�ปุ่ นแสนอร่อย) นอกจากนี �ยงัมีท๊อปปิ��งหลากชนิดที�ให้เลือกทานคู่กับราเมน ตบท้ายความอร่อยด้วยขนม
หวาน ที�ทางร้านพร้อมเสร์ิฟให้ได้ลิ �มลองกนั 
ชาบูตง เปิดให้บริการสาขาแรกที� สยามสแควร์ ซอย � ซึ�งคาดว่าในปี �SS� จะขยายสาขาไปตามศูนย์การค้า และ
แหลง่ธุรกิจตา่งๆ เพื�อให้ทกุคนได้ลิ �มลองราเมนต้นตํารับจากญี�ปุ่ น โดยสดุยอดเชฟราเมน ทีวีแชมป์เปี�ยน 
ปัจจบุนัเปิดให้บริการ xy สาขา   
  
6) โคล สโตน ครีมเมอรีK  (Cold Stone Creamery) 
โคล สโตน ครีมเมอรี� (Cold Stone Creamery)  ไอศกรีม มิกซ์-อิน ระดบัซูเปอร์พรีเมียมรายแรกของอเมริกา ที�มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวทั �งรสชาติเข้มข้นสไตล์อเมริกัน และลีลาการเสิร์ฟไอศกรีมที�ไม่เหมือนใคร ทําให้ประสบ
ความสําเร็จอย่างงดงามสร้างชื�อเสียงไปทั�วโลก ทางบริษัทฯ ได้นํา โคล สโตน ครีมเมอรี�มาเปิดสาขาแรกในประเทศ
ไทย  เมื�อวนัที� 14 มีนาคม 2553 ที�ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  สําหรับปี 2559  โคล สโตน ครีมเมอรี� มีการเติบโตของ
รายได้สงูขึ �นจากปีที�ผ่านโดยมีร้านรวมทั �งสิ �น 18 สาขา และมีแผนจะขยายสาขาไปยงักลุ่มเป้าหมายเพิ�มมากขึ �น 
พร้อมทั �ง ได้วางกลยทุธ์หลายด้านในการพฒันาแบรนด์ ทั �งด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ เพื�อตอบโจทย์กลุม่ลกูค้าที�
มีหลากหลายมากขึ �น และอิงกบักระแสในเทศกาลตา่งๆ เช่น Ice Cream Moon cake ไอศกรีมที�มีรูปลกัษณ์เป็นขนม
ไหว้พระจนัทร์สอดไส้,เทศกาลแห่งความรัก,เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ และอีกๆหลายเทศกาล   นอกจากนี �ยงัได้
ริเริ�มกลยทุธ์ใหม่โดย มีการพฒันาสินค้าในรูปแบบ โคนไอศกรีม (Cone)  ในราคาที�คุ้มค่าแนะนํากับผู้บริโภคโดย
มุง่หวงัให้เกิดการทดลองจากกลุม่ลกูค้าใหมที่�ยงัไม่เคยทดลองเข้ามาทดลอง ขณะเดียวกนั ก็ได้มีการปรับกลยทุธ์ใน
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การเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ �นเพื�อสร้างการทดลองชิม โดยมีการจดัการออก บู๊ท (booth) ในตึกสถานที�ทํางาน (office 
buildings) ต่างๆ ที�มีพนกังานจํานวนมาก และการออกงานพิเศษต่างๆ (Special events) เช่น งานรับปริญญาของ
มหาวิทยาลยัหลกัๆทั �งของรัฐ และเอกชน เป็นต้น ซึ�งทั �งกลยุทธ์ทั �งสองนี �ถือได้ว่าสามารถผลกัดนัทําให้แบรนด์ โคล 
สโตน ครีมเมอรรีเป็นที�รู้จัก และชื�นชอบในรสชาติหลงัเกิดการทดลอง และสามารถเพิ�มจํานวนลกูค้าให้กบัแบรนด์
อยา่งมากซึ�งได้รับการตอบรับที�ดีจากลกูค้า นอกจากนี �ยงัเน้นการทําการตลาดผ่าน Social Network Marketing เพื�อ
สร้างประสบการณ์ร่วมกับ      แบรนด์ในรูปของเกมส์ออนไลน์ และกิจกรรมออนไลน์ต่างๆเพื�อสร้างความผูกพัน
ระหวา่งลกูค้ากบัแบรนด์ (Customer Engagement) 
 
Z) เดอะ เทอเรส (The Terrace) 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั ได้ทําการซื �อลขิสทิธิ� เครื�องหมายการค้า “เดอะ เทอเรส” มาบริหารงานภายใต้ 
CRG ในปี �SS�   ซึ�งมีสาขาทั �งสิ �น � สาขาภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล   โดย CRG  ได้มีการพฒันาแบรนด์ ด้วย
การปรับเปลี�ยนภาพลกัษณ์, โลโก้,  ดีไซน์ร้าน, ยนิูฟอร์ม, เมนรููปเลม่ใหม่ ภายใต้  แนวคิด  “Feel the Greenery” 
(สมัผสัความรู้สกึแหง่โลกสเีขียว)  
 ในปี �SS�  มีอตัราการเติบโตของรายได้สงูกว่าปีที�ผ่านมาถึงร้อยละ y.x ณ ปัจจุบนัมีจํานวนร้านที�เปิด
ให้บริการแล้วทั �งสิ �น  x� สาขา   ซึ�งมีความหลากหลายทั �งสาขาที�ให้บริการแบบ Full Service, Café & Restaurant, 
Counter Service ให้บริการอาหารกลอ่งแบบเสิร์ฟอุ่นร้อน, ร้านที�เปิดให้บริการใน Foodloft และ Food & ซุ้ม Snack 
เปิดให้บริการที� Aqua Park  สวนนํ �า เซ็นทรัล บางนา ด้วยบริการอาหารปรุงสดใหม ่
 ในปีที�ผ่านมาเดอะ เทอเรส  ได้สร้างกิจกรรมต่าง ๆ  ในการพัฒนาแบรนด์อย่างต่อเนื�อง   จัดทําเมนู
แคมเปญแนะนําเมนยูอดนิยมของเดอะเทอเรส    และพฒันาเมนมูากขึ �นเพื�อสร้างความแปลกใหม่และรองรับไลฟ์
สไตล์ของผู้บริโภค อาทิ    “The Charms of Delicious”  ด้วยการคดัสรรวตัถดุิบและความละเอียดอ่อนในการปรุง
อาหารเพื�อให้ได้มาซึ�ง  มนต์เสน่ห์ของความอร่อย, อิ�มอร่อยกับเมนูเลิศรสรับลมร้อนกับชุด “Summer Party” , 
เพลิดเพลินในช่วงเวลาพิเศษกับหลากหลายเมนูซีฟู้ ด (Seafood Party),  อิ�มอร่อยถึงเครื�องสไตล์อาหารไทยใน 
“Variety Thai Foods”  และสง่ท้ายด้วยชุดเมน ู“Celebration with Tasty Thai Foods”  เลิศรสกบัอาหารไทยร่วม
สมยั   นอกจากนี �  ยงัเพิ�มช่องทางเพื�อให้ผู้บริโภคได้อิ�มอร่อยในรูปแบบอาหาร Chilled Foods และ Daily Fresh ซึ�งมี
จําหน่ายที�ร้าน Family Mart      ทั �งนี �ทาง เดอะ เทอเรสยงัมีการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness)  โดย
มุง่เน้นการสร้างภาพลกัษณ์ของร้านอาหารไทยภายใต้คอนเซปต์  “Feel Greenery Feel The Terrace” ที�มีความเป็น
เอกลกัษณ์ผ่านการทํากิจกรรมประชาสมัพนัธ์ในหลากหลายช่องทาง อาทิ   รายการสกู๊ปแนะนําร้านอาหารในทีวี  
เคเบิ �ลทีวี  สื�อออนไลน์ตา่งๆ  การจดักิจกรรมรับประทานอาหารของนกักีฬาดาวรุ่งและแฟนคลบัภายในร้าน   การร่วม
โปรโมชั�นกบัพนัธมิตรทางการค้าตา่งๆ  เพื�อเพิ�มฐานลกูค้าอยา่งตอ่เนื�องตลอดปี 
 
[) โยชิโนยะ (Yoshinoya) 
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั   เปิดตวัแบรนด์  "โยชิโนยะ (Yoshinoya)” เมื�อวนัที� �� สิงหาคม �SS� ณ 
เซ็นทรัลพลาซา่ ลาดพร้าว   โยชิโนยะ “สดุยอดต้นตําหรับข้าวหน้าเนื �อและข้าวหน้าญี�ปุ่ น” โดย โยชิโนยะ มีข้าวหน้า
เนื �อหรือที�รู้จกักนั   ”กิวด้ง” ซึ�งเป็นข้าวหน้าเนื �อที�เก่าแก่ที�สดุในประเทศญี�ปุ่ น ซึ�งถือกําเนิดขึ �นมาในสมยัเมจิ ในปี ค.ศ. 
x��� ในปัจจุบนัมีสาขาทั�วโลกมากกว่า x,yzz สาขา ใน xx ประเทศ คือ ญี�ปุ่ น, อเมริกา, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, 
ฟิลปิปินส์, ไต้หวนั, ฮ่องกง, เวียดนาม, กมัพชูา, มาลาเซีย และประเทศไทยในปี �SS� มีร้านโยชิโนยะรวม xS สาขา 
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โดยนอกจากจะขยายในเขตกรุงเทพแล้วยงัมีการขยายไปในหวัเมืองใหญ่ด้วยเช่น   นครปฐม  เชียงใหม่  ชลบรีุ  เป็น
ต้น  โยชิโนยะ ได้มีการนําเสนอเมนตูา่งๆเพิ�มขึ �น เช่น  เมนชูดุปลาแซลมอน (Salmon Teishoku) เมน ูสกีุ �หม้อไฟญี�ปุ่ น 
(Sukinabe)  เพื�อตอบสนองรสชาติของผู้บริโภคชาวไทย ตลอดจนการจัดเมนชูุดโปรโมชั�นต่างๆที�เน้นความคุ้มค่า 
ตลอดจนการจัด เพื�อดึงดูดลูกค้าให้เกิดการทดลอง นอกจากนี � โยชิโนยะได้จัดให้มีการบริการจัดส่งนอกสถานที� 
(Delivery service) เพื�อบริการเพิ�มความสะดวกสบายให้กบัลกูค้ามากขึ �น  
 
\) โอโตยะ (Ootoya) 
โอโตยะเป็นแบรนด์อาหารญี�ปุ่ นในระดบัพรีเมี�ยมภายใต้แนวคิด Home Cooking Japanese Restaurant (อาหาร
ญี�ปุ่ นสไตล์โฮมเมด) ที�มีปรัชญาในการดําเนินงาน คือ  เรามุ่งมั�น ที�จะสง่เสริม ให้ทกุคนมีสขุภาพจิต และร่างกายที�
สมบูรณ์  แข็งแรง โดยผ่านการนําเสนออาหารและบริการที�ดี เพื�อประโยชน์สูงสดุของลูกค้าและเพื�อ การพัฒนา
มนษุยชาติ สว่นรวม     โอโตยะมีสาขาในญี�ปุ่ นมากกว่า 300 สาขา และสาขาในต่างประเทศมากกว่า 60 สาขา เช่น
ไทย สงิคโปร์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ไต้หวนั จีน อเมริกา ในปี �SS� โอโตยะได้มีการพฒันาเมนหูลกั (Grand Menu) โดย
เพิ�มเมนใูหม ่ๆ เข้ามาอยา่งหลากหลาย โดยยงัคงรักษามาตรฐานและรสชาตจิากประเทศญี�ปุ่ น  เพื�อตอกยํ �าความเป็น
ร้านอาหารญี�ปุ่ นที�มีความเป็นญี�ปุ่ นแท้ๆ (Authentic Japanese Home Cooking Restaurant) โดยสื�อสารถึงกลุม่
ผู้บริโภคของแบรนด์โอโตยะผ่านการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในช่องทางต่างๆ อาทิ โฆษณาทีวี รถไฟฟ้า ป้ายโฆษณา
ดิจิตอล วิทย ุ และโซเชียล มีเดีย การทํากิจกรรมร่วมกบัพนัธมิตรรายใหญ่ต่างๆอาทิ แคมเปญใหญ่ร่วมกบั AIS และ  
เดอะวนั การ์ด เป็นต้น ทั �งนี �เพื�อเป็นการขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางครอบคลมุยิ�งขึ �น นอกจากนี �ยงัมีการขยาย
ร้านอาหารเพิ�มทั �งในกรุงเทพและเมืองใหญ่เพื�อเข้าถึงกลุ่มลกูค้ามากขึ �นด้วย  ปัจจุบนัร้านโอโตยะในประเทศไทยมี
สาขารวมทั �งหมด 45 สาขา และยงัมีแผนการขยายอย่างต่อเนื�อง  นอกจากนี �ยงัมีการขยายการบริการสง่อาหารถึง
บ้าน (Home Delivery) ให้ครอบคลมุทั �งในเขตกรุงเทพและตา่งจงัหวดัในหวัเมืองใหญ่ให้มากขึ �น   
 
1]) เทนยะ (Tenya) 
เพื�อเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคอาหารญี�ปุ่ น บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั ได้
สทิธิ�แตผู่้ เดียวในการนําแบรนด์ เทนยะ จากประเทศญี�ปุ่ นเข้ามาบริการผู้บริโภคชาวไทยโดยเปิดให้บริการสาขาแรกที� 
เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา เมื�อวนัที� xx ตลุาคม �SS�  เทนยะเป็นผู้ นําในตลาดด้านอาหารประเภทข้าวหน้าเทมปุระ 
(Tendon) และเป็นแบรนด์ยอดนิยมอนัดบัหนึ�งจากประเทศญี�ปุ่ น ปัจจุบนัมีสาขากว่า xy� สาขาในโตเกียวและ
จงัหวดัใกล้เคียง  จุดเด่นของเทนยะอยู่ที�คุณภาพของวตัถดุิบที�คดัสรรมาอย่างดี  กรรมวิธีการปรุงและการทอดที�มี
มาตรฐาน  นอกจากนี �เทนยะ ยงัมีการนําเข้าวตัถดุิบหลกัจากประเทศญี�ปุ่ น เพื�อหวงัสง่มอบรสชาติแบบต้นตํารับแท้ 
อาทิ เช่น เส้นอดุ้ง เส้นโซบะ หอยเชลล์ รวมถึง ซอสทาเระ สตูรลบัจากโตเกียว ที�ทําให้ข้าวหน้าเทมปรุะของเทนยะ
อร่อย แตกตา่งเหนือใคร  
เทนยะเป็นแบรนด์ที�มีชื�อเสยีงในญี�ปุ่ น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในโตเกียว ในเรื�อง “เทนด้ง” หรือข้าวหน้าเทมปรุะ และจาก
การใช้วตัถดุิบชั �นเยี�ยม ทําให้เทมปรุะมีความสด กรอบอร่อย ทําให้เทนยะมียอดขายเป็นอนัดบั x ในประเทศญี�ปุ่ น ใน 
segment ของ ข้าวหน้าเทมปรุะ   
เทนยะ ประเทศไทย ปัจจบุนัเปิดให้บริการแล้ว  � สาขา ที�เซ็นทรัล พลาซาบางนา และ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  
สยามสแควร์ วนั และเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต  และจะมีแผนในการเปิดร้านเพิ�มในปี �SS� อยา่งตอ่เนื�องตอ่ไป 
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11)  คัตสึยะ (Katsuya) 
ในปีนี � ทางบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั ได้ทําการแนะนําแบรนด์อาหารญี�ปุ่ นใหม่แก่ผู้บริโภค โดยได้รับ
สทิธิ�แตเ่พียงผู้ เดียวสาํหรับแบรนด์  “คตัสยึะ” ต้นตํารับ ทงคตัส ึและ คตัสด้ึง อนัดบั x จากประเทศญี�ปุ่ น คตัสยึะเป็น
ร้านข้าวหน้าหมทูอดสไตล์ญี�ปุ่ น ที�เป็นผู้ นําในร้านประเภทบริการด่วนในประเทศญี�ปุ่ น การันตีด้วยจํานวนมากกว่า 
��z สาขาทั�วประเทศญี�ปุ่ น 
คตัสยึะเปิดสาขาแรกที�สยามสแควร์ วนั ในเดือนกรกฎาคม �SSy  และขยายสาขาอยา่งตอ่เนื�อง ปัจจบุนัมีทั �งหมด xx 
สาขา ด้วยกระแสความนิยมอาหารญี�ปุ่ นที�เติบโตอย่างต่อเนื�องเฉลี�ยปีละ xS%-�z% นั �น เชื�อว่า คตัสยึะ จะเป็นแบ
รนด์ที�ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทั �งกลุ่มนกัเรียน-นกัศึกษา วยัทํางานตอนต้น และกลุ่มครอบครัว  โดย คตัสึยะ จะมี
จดุเดน่เรื�องความคุ้มค่า (Value for Money) อิ�ม คุ้ม ในราคาที�คุ้มค่า ด้วยวตัถดุิบที�มีคณุภาพและปรุงด้วยกรรมวิธีที�
พิถีพิถนั ตามสตูรตนัตํารับแท้ๆ มาตรฐานจากประเทศญี�ปุ่ น  
 
2.2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
CRG ดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็นการผลิต และจําหน่ายอาหาร ผ่านรูปแบบของสาขาจํานวน �zx แห่ง ทําให้ไม่
สามารถวดักําลงัการผลติได้โดยตรง ดงันั �น กําลงัการผลติรวม จึงขึ �นอยูก่บัยอดขายหรือปริมาณของลกูค้าที�เข้ามาซื �อ
ผลติภณัฑ์อาหารในแตล่ะปี  
 
วตัถดุิบและแหลง่ที�มา 
วตัถดุิบในการผลติของ CRG แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. วตัถดุิบที�เป็นอาหารสดและอาหารแช่แข็ง ได้แก่ ไก่สด ผกั ผลไม้ มนัฝรั�งแช่แข็ง ไก่แปรรูปแช่แข็ง ชีส  ไส้
กรอก ผกัแช่แข็ง อาหารทะเลเป็นต้น 

2. วตัถดุิบอื�น ๆ ได้แก่ แป้ง เครื�องเทศ อาหารกระป๋อง ผลไม้แปรรูป กาแฟ นํ �าตาล บรรจภุณัฑ์ เป็นต้น 
       ที�มาของวตัถดุิบแตล่ะประเภท มาจาก 2 แหลง่ด้วยกนั คือ 

1. แหล่งที�มาภายในประเทศ ได้แก่ ไก่สด ไส้กรอก แป้ง นํ �ามันปาล์ม ข้าวสาร ครีมสด ผัก ผลไม้ นํ �าตาล 
สว่นประกอบที�ใช้แตง่หน้าไอศกรีม (Topping) สนิค้าประเภทเครื�องดื�ม และบรรจุภณัฑ์ เป็นต้น คิดเป็นร้อย
ละ 94.9 ของวตัถดุิบทั �งหมดโดยประมาณ 

2. แหลง่ที�มาจากต่างประเทศโดยนําเข้าจากต่างประเทศโดยตรง ได้แก่ แป้งเพรซเซลมิกซ์ มนัฝรั�งแปรรูปแช่
แข็ง มนับด เนื �อววันําเข้า เครื�องเทศ เนยแข็ง เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 5.1 โดยประมาณ 

 
 
 
วตัถดุิบหลกัในการผลติสนิค้าของแตล่ะแบรนด์ มีดงันี � 

1. Mister Donut: มีวตัถุดิบหลกัคือ แป้ง ไขมนัสําหรับทอด ฟิลลิ�ง และ ช็อคโกแลตโค้ทติ �ง สั�งซื �อจากผู้ผลิต
ภายในประเทศ โดยบางสว่นต้องใช้วตัถดุิบทีนําเข้าจากตา่งประเทศ 

2. KFC: มีวตัถดุิบหลกัคือ ไก่สด ไก่แปรรูป แป้งและนํ �ามนัสาํหรับทอด ซึ�งสั�งซื �อจากผู้ผลติภายในประเทศหลาย
ราย  ส่วนวัตถุดิบที�ต้องนําเข้าจะประกอบไปด้วย เครื�องเทศ และมันฝรั�งแปรรูปแช่แข็ง ตามสูตรและ
มาตรฐานเฉพาะของ KFC 
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3. Auntie Anne’s: มีวตัถดุิบหลกัคือแป้งเพรทเซล ซึ�งต้องซื �อตรงจากเจ้าของแฟรนไชส์ในตา่งประเทศ 
4. Pepper Lunch: มีวตัถดุิบหลกัคือ เนื �อ หม ูไก่ ปลาสด ข้าว ซอส สั�งซื �อจากผู้ผลิตภายในประเทศ โดยเนื �อววั 

ปลา และเครื�องปรุงรสบางประเภทต้องนําเข้าจากตา่งประเทศ 
5. Cold Stone Creamery: มีวตัถดุิบหลกัคือไอศกรีม ซึ�งสั�งผลิตจากโรงงานในเครือ(CRGM) โดยวตัถดุิบที�ใช้

ในการผลตินั �น ต้องนําเข้าจากเจ้าของแฟรนไชส์ในตา่งประเทศบางสว่น เพื�อให้เป็นไปตามสตูรมาตรฐานของ
แบรนด์ Cold Stone Creamery 

6. Chabuton: มีวตัถุดิบหลกัคือ เส้นบะหมี� และ หมูชาชู สั�งซื �อจากผู้ผลิตในประเทศไทย ในส่วนของนํ �าซุป
สั�งซื �อหวัเชื �อจากเจ้าของแฟรนไชส์ในตา่งประเทศ 

7. The Terrace: มีวตัถดุิบหลกัคือ ข้าว เนื �อ กุ้ ง ปลาหมกึ ไก่ หม ูผกั และ นํ �ามนัพืช สั�งซื �อจากผู้ผลิตหลายราย
ในประเทศไทย 

8. Yoshinoya: มีวตัถดุิบหลกัคือเนื �อววัชนิดพิเศษ ซึ�งต้องนําเข้าจากในตา่งประเทศ  สว่นข้าว เนื �อหม ูไก่และผกั
ชนิดตา่งๆสั�งซื �อจากผู้ผลติภายในประเทศ 

9. Ootoya: มีวตัถดุิบหลกัคือ เนื �อ หม ูไก่ ปลาสด โดย ปลาและซอสปรุงรสบางชนิดต้องนําเข้าจากเจ้าของแฟ
รนไชส์ในตา่งประเทศ 

10. Tenya: มีวตัถดุิบหลกัคือ  กุ้ ง สั�งซื �อจากผู้ผลิตในประเทศไทยและซอสปรุงรสบางชนิดต้องนําเข้าจากผู้ผลิต
ในตา่งประเทศ 

11. Katsuya: มีวตัถดุิบหลกัคือ  หม ูสั�งซื �อจากผู้ผลติในประเทศไทย  
 
คลงัสนิค้าและการจดัสง่วตัถดุิบ 
CRG ได้มีระบบการบริหารจดัการคลงัสินค้า และการกระจายสินค้าและวตัถดุิบเข้าสูส่าขา โดยมอบหมายให้ DHL 
เป็นผู้บริหารคลงัสนิค้า ทําหน้าที� รับสินค้า, จดัเก็บสินค้า, จ่ายสินค้าให้สาขาตามเอกสารใบเบิก, ควบคมุอายสุินค้า
ภายในคลงั ซึ�งช่วยลดปริมาณงาน และความซํ �าซ้อนของการทํางาน อีกทั �งยงัช่วยลดต้นทนุคา่ขนสง่อีกด้วย 
 
การผลติ 
ขั �นตอนการผลติอาหารของ CRG แบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. การผลติ ณ จดุจําหนา่ย  
2. การผลติจากโรงงาน (โรงงานผลติไอศกรีม ภายใต้ บริษัท ซีอาร์จี แมนแูฟคเจอริ�ง จํากดั) 

ขั �นตอนการผลติของแตล่ะแบรนด์ อยูภ่ายใต้ข้อกําหนด และการควบคมุคณุภาพในทกุๆ ขั �นตอน ของผู้ ให้สิทธิในแต่
ละแบรนด์ โดยมีการฝึกอบรมพนักงาน และระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้มั�นใจได้ว่า
ผลติภณัฑ์ที�สง่มอบให้กบัลกูค้าได้คณุภาพเป็นมาตรฐานเดียวกนัทั�วประเทศ 
 
ผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อมและการกําจดัของเสยี 
เรื�องผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม CRG  มีนโยบายในการใช้บรรจุภณัฑ์ที�สามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ได้ โดยไม่มีการใช้
บรรจภุณัฑ์ประเภทโฟม ยกเว้นบรรจภุณัฑ์ที�ต้องใช้ เพื�อเก็บความเย็นเทา่นั �น 
วิธีการกําจัดของเสียหรือวตัถุดิบที�เหลือใช้จากการผลิต ทุกๆ ร้านของแต่ละแบรนด์ จะมีระบบท่อนํ �าทิ �งและถังดกั
ไขมนัก่อนที�จะระบายนํ �าสูท่่อระบายนํ �าเพื�อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆต่อสิ�งแวดล้อม นอกจากนี �วตัถดุิบที�เหลือใช้จาก
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การผลติบางชนิด เช่น นํ �ามนัก็จะนํามาจําหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการรายอื�นเพื�อนําไปใช้ในการผลิตสินค้าอื�นๆ ต่อไป 
เช่น สบู่ ไบโอดีเซล โดยมีข้อกําหนดว่า ผู้ซื �อนํ �ามนัเก่าจะต้องมีเอกสารตวัจริง รับรองว่านํานํ �ามนัเก่าไปขายต่อให้
โรงงานใด และ CRG ได้ตรวจสอบการซื �อ-ขายกบัโรงงานปลายทางโดยสุม่ตรวจ 2-3 เดือนต่อครั �งจากการขอตรวจ
เอกสารการซื �อขายจากโรงงานผู้ซื �อปลายทาง เพื�อป้องกนัไมใ่ห้นํ �ามนัเหลา่นี �ไปสูต่ลาดผู้บริโภค 
สาํหรับนํ �าเสยีที�เกิดจากกระบวนการผลิตไอศกรีม ที�โรงงาน บริษัท ซีอาร์จี แมนแูฟคเจอริ�ง จํากดั จะถกูสง่เข้าระบบ
บําบดันํ �าเสียที�ออกแบบโดยใช้วิธีกําจัดแบบ Anaerobic Digestion ตามด้วย Activated Sludge Process ซึ�ง
สามารถรับนํ �าเสยีได้ถึง 80 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนั จากนั �นนํ �าเสยีที�ผา่นกระบวนการบําบดัแล้ว จะถกูสง่เข้าไปยงัระบบ
บําบดันํ �าเสยีสว่นกลางของนิคมอตุสาหกรรมนวนครก่อนที�จะปลอ่ยลงสูล่าํนํ �าสาธารณะตอ่ไป 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 

บริษัทได้กลา่วถึงปัจจยัความเสี่ยงซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทไว้
ในเอกสารฉบบันี ้ซึ่งยงัอาจมีความไม่แน่นอนอื่นที่ไม่สามารถระบุได้ในขณะนี ้ดงันัน้ ผู้มีส่วนได้เสียควรพิจารณา
ปัจจยัเสีย่งอื่นๆนอกเหนือจากที่แสดงไว้ในเอกสารนีด้้วย 

3.1 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก  

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัจจัยภายนอกที่ท าให้เกิดความผันผวนของ
อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคมุของผู้ประกอบการ เช่นปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง
และการชมุนมุทางการเมือง ปัญหาการก่อการร้าย ปัญหาภยัธรรมชาติ ปัญหาเศรษฐกิจตกต ่า ตลอดจนความเสื่อม
โทรมของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อการตัดสินใจในการเดินทางของ
นกัท่องเที่ยวทัง้ในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทเช่ือว่าการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้กระจายท าเลที่ตัง้ของ
โรงแรมตามภมูิภาคตา่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ รวมถึงมุง่เน้นขยายธุรกิจด้านการรับบริหารโรงแรมมากขึน้ ประกอบ
กบัความสามารถในการบริหารคา่ใช้จ่าย การปรับตวัตามทิศทางการตลาด รวมทัง้การร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ 
เช่น สายการบินและบริษัทน าเที่ยว ซึง่สามารถช่วยลดผลกระทบจากปัจจยัลบดงักลา่วได้พอสมควร 

ธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริการด่วนนัน้อาจได้รับผลกระทบจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสตัว์ซึ่งเป็นวตัถุดิบหลกัในการประกอบอาหาร เช่น โรคไข้หวดันก 
(Avian Influenza หรือ Bird Flu) อยา่งไรก็ตาม ในอดีตที่ผา่นมา การแพร่ระบาดของโรคติดตอ่ในสตัว์ได้สง่ผลกระทบ
ต่อยอดขายของบริษัทในระยะแรกเท่านัน้  เมื่อผู้ บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ผลกระทบนีก็้ได้ลดลง 
นอกจากนัน้ การที่ธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริการด่วนมีประเภทอาหารที่แตกต่างกันมากกว่า 10 แบรนด์ 
ประกอบด้วยอาหารหลกัและอาหารเบาและมีการกระจายตวัของสาขาครอบคลมุไปในหลายพืน้ที่ทัง้ในกรุงเทพฯ 
ปริมณฑล และตามภมูิภาคตา่งๆของประเทศ จึงสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัจจยัภายนอกดงักลา่วได้ 

ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยยงัคงเน้นให้ความส าคญัเร่ืองการวิจัยและพฒันา ทัง้ทางด้านผลิตภณัฑ์ การ
บริการ และช่องทางการตลาด เพื่อรองรับผลกระทบจากปัจจยัภายนอกตา่งๆ ดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง 

3.2 ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการแข่งขันทางธุรกิจ  

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาโดยตลอด ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มจ านวนของโรงแรม
โดยเฉพาะระดบักลาง และ ระดบับน ซึง่เป็นโรงแรมในระดบักลุม่เดียวกบัโรงแรมของบริษัทเป็นสว่นใหญ่ สง่ผลให้เกิด
การแข่งขนัด้านราคามากขึน้ รวมทัง้ผู้ประกอบการเดิมได้มีการพฒันาและปรับตวัเพื่อการแข่งขันมากขึน้  ปัจจัย
ดงักลา่วสง่ผลกระทบตอ่รายได้และก าไรของบริษัทบ้าง  อย่างไรก็ดี บริษัทมองว่า การเติบโตของอปุสงค์ ในช่วงปี ที่
ผา่นมา และแนวโน้มการเติบโตในอนาคต ก็จะยงัสามารถท าให้บริษัทมีการเติบโตรายได้ ได้อยา่งเหมาะสม 

ในสว่นของธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริการดว่นเป็นธุรกิจที่มีการแขง่ขนัคอ่นข้างสงูมาโดยตลอด เพราะ
มีคูแ่ขง่รายใหมเ่ข้ามาแขง่ขนัเสมอ เนื่องจากธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที่มีการป้องกนัผู้ เข้าร่วมธุรกิจรายใหม่อยู่ในระดบั
ต ่า อีกทัง้ยงัมีสนิค้าชนิดใหมซ่ึง่เป็นทางเลอืกใหมข่องผู้บริโภคเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้และ
ก าไรของบริษัทได้ 
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บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนกัถึงสภาวะการแข่งขนัที่เกิดขึน้มาโดยตลอด จึงได้ให้ความส าคญัด้านการ
พฒันาและการอบรมบคุลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเน้นเร่ืองคณุภาพของการให้บริการเพื่อให้แบรนด์เป็นที่ยอมรับ 
โดยมีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สงูในวงการธุรกิจร่วมอยู่ในทีมบริหาร อีกทัง้บริษัทยงัให้ความส าคญัในการวางแผน
การตลาดทัง้ในสว่นของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริการดว่น โดยเฉพาะในสว่นของธุรกิจอาหาร
บริการดว่น บริษัทได้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์และการออกเมนอูาหารใหม่อย่างต่อเนื่อง การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เข้ามาใช้ในการให้บริการเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ทนัสมยั  รวมทัง้การขยายตลาดให้ครอบคลมุทกุภูมิภาค 
สง่ผลให้ช่ือเสียงของโรงแรมและแบรนด์อาหารและอาหารบริการด่วนเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค 
บริษัทมีความเช่ือมัน่วา่ บริษัทและบริษัทยอ่ยมีศกัยภาพในการแขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายอื่นได้เป็นอยา่งดี 

3.3 ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการด าเนินธุรกิจภายใต้สัญญาแฟรนไชส์  

บริษัทย่อยด าเนินธุรกิจอาหารและอาหารบริการด่วนทัง้หมดภายใต้สัญญาแฟรนไชส์จากผู้ ให้สิทธิ 
(Franchisor) ในต่างประเทศ ทัง้นีส้ญัญาแฟรนไชส์ต่างๆนัน้ มีการระบเุง่ือนไขและอายขุองสญัญาไว้ หากสญัญา
ดงักล่าวครบก าหนดและผู้ ให้สิทธิในต่างประเทศไม่ประสงค์จะต่อสญัญาดังกล่าว หรือตกลงต่อสญัญาดังกล่าว
ภายใต้ข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ไมเ่ป็นคณุตอ่บริษัทยอ่ย เช่น การปรับเพิ่มคา่ Initial Fee ส าหรับการเปิดสาขาใหมข่อง
ร้านอาหารและอาหารบริการด่วนหรือปรับเพิ่มอัตราส่วนแบ่งรายได้อย่างมีนัยส าคญั กรณีนีอ้าจส่งผลให้บริษัท
สญูเสยีรายได้จากการด าเนินธุรกิจอาหารบริการดว่นภายใต้สญัญาแฟรนไชส์ไปทัง้หมดหรือบางสว่น 

บริษัทได้ให้ความส าคญัในการรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกับผู้ ให้สิทธิมาโดยตลอดและเตรียมพร้อมในการ
เจรจาต่ออายสุญัญาแฟรนไชส์ลว่งหน้าก่อนที่สญัญาจะครบก าหนดในแต่ละคราว ทัง้นี ้จากการที่บริษัทได้ร่วมงาน
กนักบัเจ้าของแฟรนไชส์ในต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานานและมีประสบการณ์การบริหารงานแฟรนไชส์จนเป็นที่
ยอมรับ ท าให้บริษัทประสบความส าเร็จในการตอ่สญัญาแฟรนไชส์มาโดยตลอด 

3.4 ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการด าเนินธุรกิจอาหารและอาหารบริการด่วนอันเป็น
ผลจากการต่อสัญญาเช่าพืน้ที่ประกอบธุรกิจ  

ช่องทางการจ าหน่ายส าหรับธุรกิจอาหารและอาหารบริการด่วนที่ด าเนินการโดยบริษัทย่อย ทัง้ในลกัษณะ
ร้านค้าหรือการตัง้เคาน์เตอร์ สว่นใหญ่จะเป็นการเช่าพืน้ที่ในศนูย์การค้าและห้างสรรพสินค้าภายใต้สญัญาเช่าพืน้ที่ 
ซึ่งมีการระบเุง่ือนไขและอายขุองสญัญาไว้ หากสญัญาดงักล่าวครบก าหนดและบริษัทย่อยไม่ได้รับการต่อสญัญา
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสว่นของพืน้ท่ีเช่าที่มีศกัยภาพหรือหากผู้ให้เช่าตกลงตอ่สญัญาเช่าภายใต้ข้อก าหนดหรือเง่ือนไข
ที่ไม่เป็นคุณต่อบริษัทย่อย เช่น การปรับเพิ่มอตัราค่าเช่าขึน้จากเดิมอย่างมีนยัส าคญัหรือบริษัทย่อยอาจต้องช าระ
ค่าตอบแทนสิทธิการเช่าหรือค่าจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นจ านวนมาก บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการสญูเสีย
รายได้จากการด าเนินธุรกิจในพืน้ท่ีเช่าดงักลา่วไปทัง้หมดหรือบางสว่น 

อย่างไรก็ตามพืน้ที่เช่าที่บริษัทย่อยมีสญัญาอยู่ในปัจจุบนัมีก าหนดอายสุญัญาที่แตกต่างกนัตามอายแุละ
วนัท่ีเร่ิมท าสญัญาเช่าพืน้ท่ีแตล่ะแหง่ ท าให้เป็นการกระจายความเสีย่งได้บางสว่น ในขณะเดียวกนั บริษัทก็มีกลยทุธ์
การขยายสาขาใหม่กระจายออกไปในท าเลที่หลากหลายอยู่ตลอด โดยเน้นที่พืน้ที่ที่มีศกัยภาพในการเติบโตและ
ความสามารถในการสร้างก าไรเป็นหลัก รวมทัง้ยังได้ให้ความส าคัญกับการพิจารณาต่อสัญญาในพืน้ที่ที่ให้
ผลตอบแทนที่นา่พอใจ โดยเร่ิมเจรจาตอ่อายสุญัญาก่อนที่สญัญาดงักล่าวจะครบก าหนดในแต่ละคราว โดยที่บริษัท
ยอ่ยมีแบรนด์อาหารและอาหารบริการดว่นท่ีเป็นท่ีนิยมติดตลาดและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ซึ่งสามารถดึงดดู
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ให้ผู้บริโภคเข้ามาซือ้สินค้าและบริการอันเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารธุรกิจศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า 
ประกอบกบัการท่ีบริษัทยอ่ยมีการเช่าพืน้ท่ีรวมกนัขนาดใหญ่ เพื่อเป็นช่องทางการจ าหน่ายอาหารและอาหารบริการ
ด่วนมากกว่า 10 แบรนด์ ท าให้บริษัทย่อยมกัจะได้รับการพิจารณาเป็นล าดบัต้นๆ ในการต่ออายุสญัญาเช่าจาก
ผู้บริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้าและห้างสรรพสนิค้า  

3.5 ความเสี่ยงจากการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้และสัญญาเงนิกู้ยมืระยะยาว 

ภายใต้เง่ือนไขของหุ้ นกู้ ของบริษัทและสัญญาเงินกู้ ยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง 
ก าหนดให้บริษัทด ารงอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น โดยค านวณจากงบการเงินรวมทกุรายไตร
มาสของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในอตัราไม่เกิน 2:1 ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีระดบั
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ี 0.83 เทา่ 

3.6 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทและบริษัทในเครือมีรายได้บางสว่นที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ซึ่งได้รับจากผู้จองห้องพกัโรงแรมจาก
ตา่งประเทศ และคา่ธรรมเนียมในการรับจ้างบริหารโรงแรม ซึง่ทางบริษัทได้มีการตัง้อตัราคา่ห้องพกัโดยพิจารณาจาก
อตัราแลกเปลีย่นในแตล่ะปีจากการประเมินของนกัวิเคราะห์ และได้ตัง้คา่เผ่ือความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นไว้อีก
ทอดหนึ่ง รวมทัง้มีรายจ่ายบางส่วนที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศเช่น ค่า Initial Fee ส าหรับการเปิดสาขาใหม่ของ
ร้านอาหารประเภทแฟรนไชส์ รวมทัง้การสัง่ซือ้วตัถดุิบบางประเภทของธุรกิจอาหารจากตา่งประเทศ  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา ทัง้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศคิดเป็นสดัสว่นที่
น้อยมากเมื่อเทียบกบัรายได้รวมและคา่ใช้จ่ายรวมของบริษัทและบริษัทในเครือ ตามล าดบั ซึ่งอยู่ในระดบัที่ไม่เกิดผล
กระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นนยัส าคญั  นอกจากนี ้จากการที่บริษัทและบริษัทในเครือขยายธุรกิจไปยัง
ตา่งประเทศ สง่ผลให้บริษัทและบริษัทในเครือมีความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน เมื่อมีการแปลงค่า
ผลการด าเนินงานของธุรกิจในตา่งประเทศเป็นสกลุเงินบาทในงบการเงินรวมของบริษัท ในสว่นของการจดัหาเงินนัน้ 
โดยทัว่ไป บริษัทจะกู้ยืมเงินในสกลุเดียวกบัสนิทรัพย์ที่บริษัทลงทนุเพื่อให้เกิดการหกักลบ หรือการป้องกนั ความเสี่ยง
จากอตัราแลกเปลีย่นแบบธรรมชาติ (Natural Currency Hedging) ให้ได้มากที่สดุ  

3.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท ณ วนัที่ 30 
มิถนุายน 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้รวม 8,590 ล้านบาท คิดเป็น 61% ของหนีส้นิรวม โดย
หากอตัราดอกเบีย้เพิ่มขึน้หรือลดลงทกุ 0.25% จะสง่ผลให้บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้เพิ่มขึน้หรือลดลง
ประมาณปีละ 10 ล้านบาท บริษัท และบริษัทในเครือตระหนกัถึงความเสีย่ง และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ดงักลา่ว โดย
บริหารจดัการความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ให้เป็นไปตามคูม่ือการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อ
ลดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ตามสภาวะของตลาดการเงิน ณ ขณะนัน้ๆ ทัง้นี ้หนีส้นิท่ีมีภาระ
ดอกเบีย้ของบริษัทและบริษัทในเครือในสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 50 เป็นหนีส้ินที่มีอตัราดอกเบีย้แบบคงที่ (Fixed 
rates) 
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3.8 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

บริษัทมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจตามแนวทางพนัธกิจของบริษัทฯ โดยการก าหนดกลยทุธ์และแผนธุรกิจของ
บริษัทให้มีความสอดคล้องกบัความเสีย่งตา่งๆที่บริษัทสามารถยอมรับได้ 

เร่ืองความพร้อมทางธุรกิจ (Business Readiness)  บริษัทฯมีการก าหนดแผนงานการขยายธุรกิจทัง้ในและ
ตา่งประเทศอยา่งตอ่เนื่อง จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทางธุรกิจเพื่อรองรับนโยบายการเติบโตทางธุรกิจท่ามกลาง
การแข่งขนัที่รุนแรงขึน้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพฒันาบุคลากรที่จ าเป็นทุกระดบั ในขณะที่การวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของโครงการใหม่ๆจะด าเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ ตลอดจนการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของคู่ค้าทุก
กระบวนการ 

การลงทนุเพิ่มเติมในต่างประเทศ (Foreign Investment) บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ
เพิ่มเติมจากการลงทนุในประเทศมลัดีฟส์ ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการลงทุนใหม่ๆ ในต่างประเทศ 
อาทิ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน ความส าเร็จของโครงการ ภาระผูกพันที่เก่ียวเนื่องกับสญัญา การขอ
ใบอนุญาต และกฎหมายที่เก่ียวข้อง นอกเหนือไปจากความเสี่ยงโดยทั่วไปในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดี บริษัทมี
มาตรการในการควบคุม ดูแลการพัฒนาโครงการใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมถึงการศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องทุก
กระบวนการในการประกอบธุรกิจของแต่ละประเทศอย่างละเอียดรอบคอบก่อนมีการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี ้
บริษัทมีการจัดตัง้ทีมงานเพื่อติดตามความเป็นไปของสภาวะเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของประเทศนัน้ และ
ส าหรับการลงทนุในประเทศที่บริษัทไม่เคยด าเนินธุรกิจมาก่อน บริษัทลดความเสี่ยงจากการลงทนุผ่านนโยบายร่วม
ลงทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจที่มีศกัยภาพ เพื่อศกึษาสภาวะตลาดและเรียนรู้การด าเนินกิจการ จนกวา่จะมีความมัน่ใจ
ในการด าเนินธุรกิจในประเทศนัน้ๆ เพียงพอ ก่อนการตดัสนิใจลงทนุในสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้ในภายหลงั 

3.9 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

บริษัทมุง่เน้นตรวจสอบกระบวนการปฏิบตัิงานในแตล่ะขัน้ตอน ครอบคลมุทกุกระบวนการและทกุระดบั ว่า
ด้วยการลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ บคุลากรในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนความเสี่ยงด้านความปลอดภยัจากเหตุ
ตา่งๆที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ชีวิตของลกูค้าและพนกังานเจ้าหน้าที่ทกุระดบัตลอดจนทรัพย์สนิขององค์กรและทกุฝ่าย 

การสรรหาบคุลากรและการสร้างความผกูพนักบัองค์กร  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ
ตามนโยบายการเติบโตทางธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง บริษัทจึงให้ความส าคญักบัการศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูว่าด้วยการจ้าง
งานของคู่แข่งทางธุรกิจ มีการจัดตัง้คณะกรรมการพิจารณาปรับโครงสร้างผลตอบแทนทุกระดับอย่างเป็นระบบ 
ตลอดจนจดัตัง้ทีมงานมีบทบาทหน้าที่ในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ทกุระดบัขององค์กร 

การบริหารความเปลีย่นแปลงทางธุรกิจ  บริษัทมีนโยบายการปรับปรุงพฒันาระบบสารสนเทศขององค์กร เพื่อรองรับ
ความต้องการที่จ าเป็นทางธุรกิจ จึงจ าเป็นต้องสรรหาระบบใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพครอบคลมุทุกกระบวนการและมี
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นความพร้อมทางธุรกิจและการเติบโตทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการเดียวกันนีจ้ าเป็นต้องมีการคดัเลือกผู้ ค้าที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการ
พฒันาระบบท่ีนา่เช่ือถือ 

การบริหารสถานการณ์ความไมแ่นน่อนทางการเมือง มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉกุเฉิน 
เพื่อบริหารจดัการสถานการณ์ตามระดบัความรุนแรงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนีย้ังมีการจดัท าแผนความ
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ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) โดยป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจและองค์กรได้รับ
ผลกระทบจากเหตกุารณ์เหลา่นัน้น้อยที่สดุเทา่ที่จะสามารถบริหารได้ 

ด้านอุบัติภัยอื่นๆ เช่นภัยธรรมชาติ บริษัทให้ความส าคัญการบริหารจัดการป้องกั นและการกอบกู้
สถานการณ์ในเชิงรุก โดยมีการก าหนดระเบียบปฏิบตัิการให้ทุกสาขาใช้ปฏิบตัิ  มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบตัิการตาม
ก าหนด นอกจากนีย้งัมีการก าหนดแผนความตอ่เนื่องทางธุรกิจเพื่อรองรับความเสีย่งเหลา่นัน้อีกด้วย 

3.10 ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

บริษัทมุ่งเน้นนโยบายการใช้เงินอย่างระมดัระวงัภายในงบประมาณที่ก าหนด และการบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้และเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม นอกจากนี  ้
บริษัทมีนโยบายการจดัสรรเงินทนุที่เหมาะสมและเพียงพอโดยสามารถบริหารต้นทนุให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม ทัง้นี ้
เพื่อคงศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจทา่มกลางการแขง่ขนัท่ีรุนแรง 

เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน และมีแหลง่เงินทนุที่เพียงพอเพื่อขยายกิจการ ลงทนุพฒันาโครงการใหม่ ๆ 
และเข้าซือ้กิจการอื่น บริษัทมีการด ารงอตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมส่งผลให้
บริษัทสามารถด ารงสภาพคลอ่งและส ารองวงเงินกู้จากสถาบนัการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจและ
การขยายธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการกระจายแหลง่เงินทนุให้มีความหลากหลาย และใช้เคร่ืองมือ
ทางการเงินในการระดมทนุอยา่งเหมาะสม 
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4. ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจ  
 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีทรัพย์สนิที�สาํคญัที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ( 
1. ทีดิน  
 

1.1 ทีดินทีใช้ในการดาํเนินงาน 
 

บริษัท/บริษัทย่อย 
 

สถานทีตั %ง 
 

ประเภท / ขนาด 
 

ลักษณะ 
กรรมสิทธิ 

 
วัตถุประสงค์ของ 

การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 2559 

(ล้านบาท) 

 
ภาระผูกพัน 

ธุรกิจโรงแรม       
1.  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั 

(มหาชน) 
อําเภอบางละมงุ 

จงัหวดัชลบรุี 
ที�ดินขนาด  42 ไร่ เจ้าของ 

 
ดําเนินกิจการโรงแรม    775.0 นําสทิธิการเช่าที�ดินมาผกูพนัหรือ

เป็นประกนัหนี (ให้กบัธนาคาร 
ตามสญัญากู้ เงิน วงเงิน 2,010 

ลบ. 
2. บริษัท เซ็นทรัลสมยุบีชรีสอร์ท จํากดั อําเภอเกาะสมยุ 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 

ตําบลกะรน 
อําเภอเมอืง 
จงัหวดัภเูก็ต 

 
ตําบลฉลอง (ราไวย์) 

อําเภอเมอืง 
จงัหวดัภเูก็ต 

ที�ดินขนาด  24 ไร่ 
 
 

ที�ดินขนาด  41 ไร่ 
 
 
 

ที�ดินขนาด 3 ไร่ 

เจ้าของ 
 
 

เจ้าของ 
 
 
 

เจ้าของ 

ให้เชา่ระยะยาวแกก่องทนุ
รวม 

 
 

ดําเนินกิจการโรงแรม 
 
 
 

สร้างเป็นสว่นซกัรีดของ
โรงแรม 

7.8 
 
 

302.3 
 
 
 

23.7 

- 
 

 
จํานองเพื�อคํ (าประกนัการกู้ยมืเงิน
วงเงิน 1,600 ลบ. 

 
 
- 
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บริษัท/บริษัทย่อย 

 
สถานทีตั %ง 

 
ประเภท / ขนาด 

 
ลักษณะ 

กรรมสิทธิ 

 
วัตถุประสงค์ของ 

การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 2559 

(ล้านบาท) 

 
ภาระผูกพัน 

3. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสคุนธา จํากดั อําเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 

ที�ดินขนาด  2  ไร่ เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 54.7 - 

4.  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ 
จํากดั 

อําเภอแมส่อด 
จงัหวดัตาก 

ที�ดินขนาด  45 ไร่ เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 4.2 - 

5. บริษัท เซ็นทรัลสมยุวิลเลจ จํากดั อําเภอเกาะสมยุ 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ที�ดินขนาด  38 ไร่ 
ที�ดินขนาด  1  ไร่ 

เจ้าของ 
เจ้าของ 

สร้างเป็นโรงแรม 
สร้างเป็นหอพกัพนกังาน 

53.4 
0.9 

- 
- 

6.  บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จํากดั อําเภอเมอืงภเูก็ต 
จงัหวดัภเูก็ต 

ที�ดินขนาด  14 ไร่ เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 5.4 - 

7. บริษัท เซ็นทรัลกระบี�เบย์รีสอร์ท จํากดั ตําบลอา่วนาง 
อําเภอเมอืง 
จงัหวดักระบี� 

ที�ดินขนาด  43 ไร่ เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 101.9 จํานองเพื�อคํ (าประกนัการกู้ยมืเงิน
และโอดีวงเงิน 530 ลบ. 
 

8.  บริษัท โรงแรมกะรน ภเูก็ต จํากดั อําเภอเมอืง 
จงัหวดัภเูก็ต 

ที�ดินขนาด 30 ไร่ 3 
งาน 3.4 ตรว. 

เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 155.0 จํานองเพื�อคํ (าประกนัการกู้ยมืเงิน
วงเงิน 1,000 ลบ. 
 

9.  บริษัท โรงแรมกะตะ ภเูก็ต จํากดั อําเภอเมอืง 
จงัหวดัภเูก็ต 

ที�ดินขนาด 13 ไร่  เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 236.5 จํานองเพื�อคํ (าประกนัการกู้ยมืเงิน
วงเงิน 300 ลบ. 

ธุรกิจอาหาร       
1.  บริษัท ซีอาร์จี แมนแูฟคเจอริ�ง จํากดั 
     

อําเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธานี 

ที�ดินขนาด 5 ไร่  1 
งาน 20 ตรว. 

เจ้าของ สร้างเป็นโรงงาน 
ผลติไอศกรีม 

24.4 - 
 

1.2 ทีดินรอการพัฒนา 
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บริษัท/บริษัทย่อย 

 
สถานทีตั %ง 

 
ประเภท / ขนาด 

 
ลักษณะ 

กรรมสิทธิ 

 
วัตถุประสงค์ของ 

การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 59 

(ล้านบาท) 

 
ภาระผูกพัน 

1.  บริษัท เซ็นทรัลกระบี�เบย์รีสอร์ท จํากดั อําเภอเกาะลนัตา 
จงัหวดักระบี� 

ที�ดินขนาด  31 ไร่ เจ้าของ รอการพฒันาเป็นโรงแรม 76.5 - 

2.  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกดู จํากดั อําเภอเกาะกดู 
จงัหวดัตราด 

ที�ดินขนาด  81 ไร่ เจ้าของ รอการพฒันาเป็นโรงแรม 119.2 - 

3.  บริษัท ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จํากดั อําเภอบางละมงุ 
จงัหวดัชลบรุี 

ที�ดินขนาด 4 ไร่ เจ้าของ รอการพฒันา 81.4 - 

4.  บริษัท เอส.พี. เรียลตี ( พทัยา บีช จํากดั อําเภอบางละมงุ 
จงัหวดัชลบรุี 

ที�ดินขนาด 4 ไร่ 1 
งาน 50 ตรว. 

เจ้าของ สร้างเป็นโรงแรม 101.4                        - 

5.  บริษัท เอส.พี เรียลตี ( ลนัตา บีช จํากดั อําเภอเกาะลนัตา 
จงัหวดักระบี� 

ที�ดินขนาด 15 ไร่ เจ้าของ รอการพฒันา 58.7 - 

6.  บริษัท เอส.พี เรียลตี ( หาดฝรั�ง รีสอร์ท 
จํากดั 

อําเภอกนัตงั 
จงัหวดัตรัง 

ที�ดินขนาด 60 ไร่ 3 
งาน 32 ตรว. 

เจ้าของ รอการพฒันา 88.6 - 
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2. สิทธิการเช่า 
 

บริษัท/บริษัทย่อย 
 

สถานทีตั %ง 
 

ประเภทของ 
การถอืสิทธิ 

 
วัตถุประสงค์ของ 

การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 59 

(ล้านบาท) 

 
ภาระผูกพัน 

ธุรกิจโรงแรม       
1. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด 

(มหาชน) 
เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 
 

การเช่า ดําเนินกิจการโรงแรม 49.3 - 

2.  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จํากดั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 

การเช่า ดําเนินกิจการโรงแรม 152.0 ตามสญัญากู้ เงินกบัธนาคาร วงเงิน 2,300 ลบ. 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จํากดั ตกลงจะไม่
จําหนา่ย จ่าย โอน ให้เช่า ก่อให้เกิดภาระผกูพนั
ในสิทธิการเช่าช่วงที�ดิน รวมทั (งอาคารและสิ�ง
ปลูกสร้าง โดยไม่ได้ รับความยินยอมจาก
ธนาคาร 

3. Centara Maldives Pvt. Ltd. 
 

ประเทศมลัดีฟส์ การเช่า ดําเนินกิจการโรงแรม 248.0 - 

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

ประเทศมลัดีฟส์ การเช่า ดําเนินกิจการโรงแรม 112.1 - 

5. บริษัท โคซี� โฮเต็ล จํากดั 
 
 
 
 
 

ตําบลบอ่ผดุ 
อําเภอเกาะสมยุ 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 

การเช่า ดําเนินกิจการโรงแรม 4.4 - 
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บริษัท/บริษัทย่อย 

 
สถานทีตั %ง 

 
ประเภทของ 
การถอืสิทธิ 

 
วัตถุประสงค์ของ 

การถอืครอง 

มูลค่าตามบัญช ี
ณ 30 มิ.ย. 59 

(ล้านบาท) 

 
ภาระผูกพัน 

ธุรกิจอาหาร      
1.  บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั 
 

หลายแหง่ 
 

การเช่า 
 

ดําเนินกิจการผลติและ 
จําหนา่ยไก่ทอด  

“เคเอฟซ”ี 

13.1 ( 1 ) 

หลายแหง่ 
 

การเช่า 
 

ดําเนินการผลติและ 
จําหนา่ยของวา่ง 
“มิสเตอร์โดนทั” 

3.6 ( 1 ) 

หลายแหง่ 
 

การเช่า ดําเนินการผลติและ 
จําหนา่ยของวา่ง 
“อานตี ( แอนส์” 

5.5 ( 1 ) 

หลายแหง่ 
 

การเช่า ดําเนินการผลติและ 
จําหนา่ยราเมน 

“เทนยะ” 

0.5 ( 1 ) 

หลายแหง่ 
 

การเช่า ดําเนินการผลติและ 
จําหนา่ยราเมน 

“คตัสยึะ” 

0.6 ( 1 ) 

2.  บริษัท ซีอา ร์จี  อินเตอร์เนชั�นแนล ฟู้ ด 
จํากดั 

 

หลายแหง่ 
 

การเช่า ดําเนินการผลติและ 
จําหนา่ยอาหารญี�ปุ่ น  

“โอโตยะ” 

18.5  
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มลูคา่สทุธิทางบญัชีของที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ มีดงันี ( 
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อายุการใช้งาน (ปี) มูลค่าตามบัญชี ณ 30 มิ.ย. 59 

 (ล้านบาท) 

ที�ดิน (1) - 2,410.8 
สว่นปรับปรุงที�ดิน  10 – 25 ปี หรือตามอายสุญัญาเช่า 336.8 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร(1)(2) 10 – 50 ปี 10,555.8 
เครื�องจกัรและอปุกรณ์  5 – 30 ปี 2,896.6 
เครื�องตกแตง่ตดิตั (งและอปุกรณ์สาํนกังาน 3 – 19 ปี 838.0 
เครื�องใช้ในการดําเนินงาน - 436.3 
สว่นปรับปรุงสญัญาเช่า 3 – 20 ปี 631.7 
ยานพาหนะ 5 – 10 ปี 76.6 
สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง - 365.3 
รวม  18,547.9 

 
(1) บริษัทและบริษัทยอ่ย มีการจํานองที�ดิน และอาคารเพื�อคํ (าประกนัการกู้ยมืเงินเป็นวงเงินทั (งสิ (น 3,610 ล้านบาท 
(2) บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั ให้คํามั�นวา่ตราบเทา่ที�มหีนี (สนิ (เงินกู้ยืมและโอด)ี ค้างชําระอยูก่บัธนาคารจะไมจ่ําหนา่ยจา่ยโอนหรือ

ก่อภาระผกูพนัในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่าในจํานวนเกินกวา่ที�ตกลงตามสญัญา โดยมิได้รับคํายินยอมจากธนาคาร 
 

บริษัทใช้นโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัคา่ความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 เรื�องการรวมธุรกิจ  โดยการเปรียบเทียบต้นทนุ
การซื (อเงินลงทนุกบัมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์และหนี (สนิที�กําหนดได้ ณ วนัที�เกิดรายการ อนัมีผลทําให้ ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558  
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีมลูคา่สทุธิของที�ดิน อาคารและอปุกรณ์  รวมการปรับมลูคา่ยตุิธรรมสทุธิ 18,547.9 ล้านบาท และ 18,915.5 ล้านบาท ตามลาํดบั 
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มลูคา่สทุธิทางบญัชีของอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ มีดงันี ( 
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อายุการใช้งาน (ปี) มูลค่าตามบัญชี  ณ 30 มิ.ย. 59 

(ล้านบาท) 
มูลค่ายุติธรรม  ณ 30 มิ.ย. 59 

(ล้านบาท) 

อาคาร และสว่นปรับปรุงอาคาร 15 – 30 ปี 433 3,652 
 

มลูคา่สทุธิทางบญัชีของสทิธิการเช่า มดีงันี ( 
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อายุการใช้งาน (ปี) มูลค่าตามบัญชี  ณ 30 มิ.ย. 59 

(ล้านบาท) 

สทิธิการเชา่ ตามอายสุญัญาเชา่ 607.6 
 

ทรัพย์สนิที�ไมม่ีตวัตนที�สาํคญัในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอ่ย มดีงันี ( 
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อายุการใช้งาน (ปี) มูลค่าตามบัญชี  ณ 30 มิ.ย. 59 

(ล้านบาท) 

คา่ลขิสทิธิ_ซอฟท์แวร์ 10 ปี 62.4 
คา่สญัญาสทิธิ 10 ปี 124.0 
คา่สทิธิแรกเริ�มรอตดับญัชี 10 ปี 177.2 
รวม  363.6 
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   สว่นที� 3 ผู้ออกตราสารหนี ( 
 

 

สรุปสาระสาํคญัของสญัญาในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
ธุรกิจโรงแรม 
1. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 
1.1 สญัญา เช่าช่วงที�ดินและ/ หรืออาคารสิ�งปลกูสร้าง 
 คูส่ญัญา บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จํากดั (“CID”)  

ซึ�งเป็นบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั และได้ทําสญัญาเชา่ที�ดินและ/ หรืออาคารกบัการ
รถไฟแหง่ประเทศไทย (“การรถไฟ”)  

 ระยะเวลาสญัญา 19 ธนัวาคม 2551 ถึง 18 ธนัวาคม 2571 
 อายสุญัญา 20 ปี 
 การตอ่อายสุญัญา - 
 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา บริษัททําสญัญาเชา่ชว่งทรัพย์สนิ ซึ�งประกอบด้วย อาคารโรงแรมโซฟิเทลเซ็น

ทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ (เดมิชื�อ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว) และสว่น
ปรับปรุงอาคารโรงแรม พร้อมทั (งทรัพย์สนิครุภณัฑ์ กบับริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์
พฒันา จํากดั (“ผู้ให้เชา่ชว่ง”) โดยบริษัทจะต้องจ่ายคา่ผลประโยชน์ตอบแทน
การได้สทิธิเชา่ชว่ง และคา่เชา่สาํหรับการเช่าช่วงสนิทรัพย์รายปี ให้แก่ผู้ให้
เช่าช่วงตลอดอายสุญัญาเชา่เป็นจํานวนเงินรวม 2,556 ล้านบาท นอกจากนี ( 
บริษัทจะต้องจา่ยคา่เช่าครุภณัฑ์ให้แก่ผู้ให้เชา่ชว่งตลอดอายสุญัญาเชา่เป็น
จํานวนเงินรวม 31 ล้านบาท 
ทรัพย์สนิที�เช่าที�บริษัทได้ดําเนินการบรูณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แก้ไข 
ดดัแปลง ตอ่เติม ซอ่มแซมหรือสร้างทดแทนทรัพย์สนิเดิมตามสญัญานี ( ให้ตก
เป็นกรรมสทิธิ_ของ รฟท. ทนัทีที�มีการดาํเนินการดงักลา่วแล้วเสร็จ นอกจากนี ( 
บริษัทต้องสง่มอบครุภณัฑ์ที�เช่าตามรายการในสญัญาเชา่ให้แก ่ รฟท. เมื�อ
สิ (นสดุสญัญาเชา่ตามสภาพตามสมควรและอายกุารใช้งานในขณะนั (น 

 การยกเลกิสญัญา เมื�อคูส่ญัญาทําผิดเงื�อนไขของสญัญา 
1.2 สญัญา Service  Agreement 
 คูส่ญัญา บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จํากดั 
 ระยะเวลาสญัญา 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 สาํหรับสญัญาปัจจบุนั 
 อายสุญัญา 1 ปี 
 การตอ่อายสุญัญา ตอ่อายสุญัญาทกุ 1 ปี 
 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา บริษัทได้รับข้อมลูทางธุรกิจและคาํแนะนําตา่งๆ อนัเกี�ยวกบัการตดัสนิใจที�

เป็นประโยชน์ โดยมีอตัราคา่บริการตามอตัราที�ระบใุนสญัญา 
 การยกเลกิสญัญา เมื�อมกีารทําผิดเงื�อนไขของสญัญา คูส่ญัญาสามารถยกเลกิสญัญาได้ โดย

แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
2. บริษัท เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จํากดั 
 สญัญา เช่าที�ดิน อาคารโรงแรมและทรัพย์สนิของโรงแรมรถไฟหวัหิน 
 คูส่ญัญา การรถไฟแหง่ประเทศไทย (“การรถไฟ”) 
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 ระยะเวลาสญัญา 15 มกราคม 2529 ถึง15 มกราคม 2559 
 การตอ่อายสุญัญา สามารถตอ่สญัญาออกไปได้โดยอตัโนมตัิอีก 3 ปี 4 เดือนและมสีทิธิที�จะตอ่

อายสุญัญาได้อีก 2 ครั (ง ๆ ละ 15 ปี โดยผู้ เชา่ต้องแจ้งความจํานงกบัผู้ให้เช่า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 12 เดือนก่อนวนัหมดอายุ
สญัญาแตล่ะครั (ง 

 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา บริษัทจะต้องจา่ยคา่เช่าตามจํานวนเงินที�ระบไุว้ในสญัญาเริ�มตั (งแตว่นัที� 15 
มกราคม 2529 นอกจากนี (บริษัทจะต้องปฏิบตัติามเงื�อนไขในสญัญาโดยนํา
หนงัสอืคํ (าประกนั ซึ�งออกโดยธนาคารเพื�อเป็นการประกนัแก่การรถไฟ  
ภายใต้เงื�อนไขของสญัญา บริษัทจะต้องโอนกรรมสทิธิ_ในอาคารและสิ�งปลกู
สร้างที�บริษัทเป็นผู้จดัหาเพิ�มเติมรวมทั (งสว่นที�ติดตั (งเพิ�มให้แก่การรถไฟ  

 การยกเลกิสญัญา เมื�อคูส่ญัญาทําผิดเงื�อนไขของสญัญา 
3. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จํากดั 
 สญัญา เช่าช่วงที�ดินและอาคารในสว่นของโรงแรม 
 คูส่ญัญา กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 (ผู้ให้เช่าช่วง) 
 ระยะเวลาสญัญา 22 เมษายน 2548 ถึง 22 ธนัวาคม 2575 
 การตอ่อายสุญัญา ภายใต้เงื�อนไขที�ผู้ให้เชา่สามารถตอ่อายสุญัญาเช่าหลกัออกไปได้ ผู้ให้เช่าตก

ลงให้ผู้ เชา่ชว่งตอ่สญัญาเช่าออกไปอีก โดยคูส่ญัญาจะเจรจาเงื�อนไขและ
ราคาที�เหมาะสมของสญัญาดงักลา่วตอ่ไป เมื�อทําการตกลงได้แล้ว ผู้ เช่าชว่ง
ตกลงตอ่สญัญาเช่าอีกในระยะเวลาที�เทา่กนัหลงัจากครบระยะเวลาเชา่ โดยผู้
เช่าช่วงจะต้องลงนามในสญัญาตอ่อายหุรือสญัญาเชา่ใหมภ่ายในปี 2572 

 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา บริษัทได้ทําสญัญาเชา่ชว่งที�ดินและอาคารในสว่นของโรงแรมจากกองทนุรวม
ธุรกิจไทย 4 เพื�อพฒันาและใช้ประกอบการดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัโรงแรมหรือ
ธุรกิจอื�นที�เกี�ยวข้อง โดยบริษัทต้องจา่ยคา่เช่าลว่งหน้าและคา่เชา่รายปีให้แก่
กองทนุตลอดอายขุองสญัญาเป็นจํานวนเงิน 1,188.75 ล้านบาท ทั (งนี ( บริษัท
ได้ชําระคา่เช่าลว่งหน้าเมื�อลงนามในสญัญาเป็นจํานวนเงิน 275 ล้านบาท 
สาํหรับสว่นที�เหลอืจะถกูทยอยชําระคืนเป็นรายปี ตลอดระยะเวลาของ
สญัญา  

 การยกเลกิสญัญา สญัญายกเลกิเมื�อสิ (นสดุระยะเวลาการเช่า หรือเมื�อสญัญาเช่าหลกัสิ (นสดุลง 
หรือผู้ให้เช่ามีสทิธิบอกเลกิสญัญา เมื�อผู้ เช่าช่วงนําทรัพย์สนิที�เช่าไปให้ผู้ อื�น
เช่าช่วง หรือจําหนา่ย จา่ย โอนสทิธิตามสญัญาเช่าช่วง หรือนําไปเป็น
หลกัประกนัการชําระหนี (ให้แก่บคุคลอื�น โดยผิดเงื�อนไขของสญัญา เว้นแต่
ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ให้เชา่  

4. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสคุนธา จํากดั 
 สญัญา Rental Agreement 
 คูส่ญัญา บริษัท สรรพสนิค้าเซ็นทรัล จํากดั (“CDS”) 
 ระยะเวลาสญัญา 1 มิถนุายน 2537 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 สาํหรับสญัญาปัจจบุนั 
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 อายสุญัญา 30 ปี 
 การตอ่อายสุญัญา - 
 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา CDS ตกลงเช่าสว่นหนึ�งของอาคารของบริษัท เพื�อใช้ประกอบกิจการ

ศนูย์การค้า โดยมีรายได้รวมประมาณ 428 ล้านบาท ตลอดอายสุญัญา 
 การยกเลกิสญัญา คูส่ญัญาสามารถยกเลกิสญัญาได้ โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เมื�อมกีาร

ทําผิดเงื�อนไขของสญัญา 
5. บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั (“CRG”) 
5.1 ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม  “Mister Donut” 
 สญัญา Master Franchise Agreement 
 คูส่ญัญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั และ Duskin Co., Ltd. 
 วนัที�ทําสญัญา 1 เมษายน 2541 
 อายสุญัญา 20  ปี 
 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา Duskin Co.,Ltd. ให้สทิธิใช้เครื�องหมายการค้า ให้ความชว่ยเหลอืด้านเทคนิค

ตา่ง ๆ ในการผลติ และจําหนา่ยอาหารประเภทโดนทั ขนมอบ และอาหาร
ประเภทอื�น ๆ สนบัสนนุการดาํเนินงานร้านค้าภายในประเทศ โดยกําหนด
คา่ตอบแทนเป็นอตัราร้อยละตามสญัญา และไมม่ีข้อตกลงเรื�องจํานวนสาขา
ขั (นตํ�าที�ต้องเปิดในแตล่ะปี 

 เงื�อนไขการยกเลกิสญัญา สญัญาสิ (นสดุเมื�อบริษัทเลกิกิจการ หรือเมื�อฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งละเมิดข้อตกลง
ในสญัญา  

5.2 ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม  “เค เอฟ ซี” 
 สญัญา International Franchise Agreement 
 คูส่ญัญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั กบับริษัท  ยมั เรสเทอรองส์ อินเตอร์

เนชั�นแนล  (ประเทศไทย) จํากดั (เดิมชื�อ Tricon International (Thailand) 
Co., Ltd.) 

 วนัที�ทําสญัญา วนัที�เปิดของแตล่ะสาขา 
 อายสุญัญา แตล่ะสาขามีอายสุญัญา 10 ปีนบัจากวนัที�เปิดดําเนินกิจการและสามารถขอ

ตอ่อายสุญัญาได้อีกคราวละ 10 ปี 

 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา บริษัท ยมั เรสเทอรองส์ อินเตอร์เนชั�นแนล (ประเทศไทย) จํากดั ให้สทิธิ CRG 
ใช้เครื�องหมายการค้า “เค เอฟ ซ”ี รวมถึงให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนิคตา่ง ๆ 
ในการผลติ การวจิยัพฒันา การตลาดและสง่เสริมการขาย การทดสอบ
คณุภาพอาหาร และจําหนา่ยผลติภณัฑ์ สนบัสนนุการดําเนินงานและให้
ขา่วสารที�จําเป็นเพื�อใช้ในการพฒันาการดําเนินงาน โดยกําหนดคา่ตอบแทน
ในขั (นต้นและเป็นอตัราร้อยละจากยอดขายสทุธิในแตล่ะปี 

 เงื�อนไขการยกเลกิสญัญา สญัญาสิ (นสดุเมื�อฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งละเมิดข้อตกลงในสญัญา  
5.3 ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม “อานตี ( แอนส์” 
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 สญัญา Development Agreement และ Trademark License Agreement 
 คูส่ญัญา Auntie Anne’s, Inc. กบั บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั (ซึ�งเป็นผู้

ได้รับโอนสทิธิตอ่จาก บริษัท ฟู้ ด โนเวลตี (ส์ จํากดั) 
 วนัที�ทําสญัญา 15 พฤษภาคม 2545 
 อายสุญัญา สิ (นสดุสญัญาวนัที� 12 พฤษภาคม 2570 
 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา Auntie Anne’s, Inc. ให้สทิธิบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั (ซึ�งเป็น

ผู้ได้รับโอนสทิธิตอ่จากบริษัท ฟู้ ด โนเวลตี (ส์ จํากดั) ให้ใช้เครื�องหมายการค้า 
ให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนิคตา่งๆ ในการผลติและจําหนา่ยขนมอบและ
เครื�องดื�มภายใต้ชื�อ “AUNTIE ANNE’S” โดยกําหนดอตัราคา่ตอบแทนใน
อตัราที�ตกลงร่วมกนั และบริษัทต้องปฏิบตัิตามเงื�อนไขตา่ง ๆ ตามที�ระบไุว้
ตามสญัญา และมีข้อตกลงเรื�องจํานวนสาขาขั (นตํ�าที�ต้องเปิดในแตล่ะปีซึ�งที�
ผา่นมาบริษัทสามารถเปิดสาขาได้สงูกวา่ข้อตกลงมาโดยตลอด แตท่ั (งนี ( หาก
บริษัทไมส่ามารถเปิดสาขาขั (นตํ�าได้ตามข้อตกลง ก็สามารถที�จะเจรจากบั
เจ้าของสทิธิเกี�ยวกบัสาเหตแุละมาตรการดาํเนินการตอ่ไป 

 เงื�อนไขการยกเลกิสญัญา สญัญาสิ (นสดุเมื�อบริษัทไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�กําหนดในสญัญาและ
ตาม Development Schedule 

5.4 ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม  “เปปเปอร์ ลนัช์” 
 สญัญา Master Franchise Agreement 
 คูส่ญัญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั กบั SFBI (Asia Pacific) Pte. Ltd. 
 วนัที�ทําสญัญา 17 พฤศจิกายน  2550 
 อายสุญัญา 10  ปีและสามารถตอ่อายไุด้อีก 10 ปี 
 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา SFBI (Asia Pacific) Pte. Ltd. ให้สทิธิ  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 

จํากดั ให้ใช้เครื�องหมายการค้า,ให้ความชว่ยเหลอืด้านเทคนิคตา่งๆในการ
ผลติ และ จําหนา่ยผลติภณัฑ์ โดยกําหนดคา่ตอบแทนเป็น อตัราร้อยละ จาก
ยอดขาย และมีข้อตกลงเรื�องจํานวนสาขาที�ต้องเปิดในแตล่ะปี 

 เงื�อนไขการยกเลกิสญัญา สญัญาสิ (นสดุเมื�อบริษัทไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�กําหนดในสญัญา 
5.5 ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม  “ชาบตูง” 
 สญัญา Franchise Agreement 
 คูส่ญัญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั กบั Globeat Japan Inc. 
 วนัที�ทําสญัญา 29 ธนัวาคม 2552 
 อายสุญัญา 10 ปี และสามารถตอ่อายไุด้ตามที�บริษัทตกลงร่วมกนั 
 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา Globeat Japan Inc. ให้สทิธิ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั ใช้

เครื�องหมายการค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนิคตา่งๆ ในการผลติ
จําหนา่ยผลติภณัฑ์ สนบัสนนุการดําเนินงานและให้ขา่วสารที�จําเป็นเพื�อใช้
ในการพฒันาการดาํเนินงาน โดยกําหนดคา่ตอบแทนในขั (นต้นและเป็นอตัรา
ร้อยละจากยอดขายสทุธิในแตล่ะปี 
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   สว่นที� 3 ผู้ออกตราสารหนี ( 
 

 

 เงื�อนไขการยกเลกิสญัญา สญัญาสิ (นสดุเมื�อบริษัทไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�กําหนดในสญัญา 
5.6 ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม  “โคล สโตน ครีมเมอรี�” 
 สญัญา Master Franchise Agreement 
 คูส่ญัญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั กบั KAHALA FRANCHISE CORP.   
 วนัที�ทําสญัญา 30 ธนัวาคม 2552 
 อายสุญัญา 20 ปี และสามารถตอ่อายไุด้อีก 10 ปี 
 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา Kahala Franchise Corp ให้สทิธิ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั ใช้

เครื�องหมายการค้า องค์ความรู้ และ เครื�องมือที�ได้รับการพฒันา เพื�อ
ดําเนินงานร้านค้าภายในประเทศ ภายใต้ชื�อ “ Cold Stone Creamery” และ
ขายสนิค้าภายใต้ฉลากของผู้ให้สทิธิในพื (นที�ที�ได้รับอนญุาตในประเทศ เพื�อ
เป็นการตอบแทนสทิธิดงักลา่ว  บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั ตก
ลงจ่ายคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ตามที�ระบใุนสญัญา และต้องปฏิบตัิตาม
ข้อกําหนดและเงื�อนไขที�ระบใุนสญัญา 

 เงื�อนไขการยกเลกิสญัญา สญัญาสิ (นสดุเมื�อบริษัทไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�กําหนดในสญัญา 
5.7 ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม  “เดอะ เทอเรส” 

สญัญา สญัญาจ้างบริหารงาน 
คูส่ญัญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั กบั บริษัท ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. 

จํากดั 
วนัที�ทําสญัญา 1 พฤษภาคม 2553 
อายสุญัญา 3 ปี และสามารถตอ่อายไุด้คราวละ 3 ปี 
สรุปสาระสาํคญัของสญัญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั เป็นผู้ รับจ้างบริหารจดัการ 

“ร้านอาหาร เดอะ เทอเรส” ให้กบั บริษัท ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จํากดั จํานวน 
6 สาขา พร้อมทั (งได้ซื (อลขิสทิธิ_เครื�องหมายการค้า สตูรการผลติ รวมทั (งการ
บริหารจดัการภายใต้แบรนด์ “เดอะ เทอเรส” รวมถงึสทิธิในการขยายสาขาทั (ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

เงื�อนไขการยกเลกิสญัญา สญัญาสิ (นสดุเมื�อบริษัทไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�กําหนดในสญัญา 
5.8 ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม  “โยชิโนยะ” 

สญัญา Franchise Agreement 
คูส่ญัญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั กบั Globeat Japan Inc. 
วนัที�ทําสญัญา 29 ธนัวาคม 2552 
อายสุญัญา 10 ปี และสามารถตอ่อายไุด้ตามที�บริษัทตกลงร่วมกนั 
สรุปสาระสาํคญัของสญัญา Globeat Japan Inc. ให้สทิธิ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั ใช้

เครื�องหมายการค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนิคตา่งๆ ในการผลติ
จําหนา่ยผลติภณัฑ์ สนบัสนนุการดําเนินงานและให้ขา่วสารที�จําเป็นเพื�อใช้
ในการพฒันาการดาํเนินงาน โดยกําหนดคา่ตอบแทนในขั (นต้นและเป็นอตัรา      
ร้อยละจากยอดขายสทุธิในแตล่ะปี 
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   สว่นที� 3 ผู้ออกตราสารหนี ( 
 

 

เงื�อนไขการยกเลกิสญัญา สญัญาสิ (นสดุเมื�อบริษัทไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�กําหนดในสญัญา 
5.9 ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม  “เทนยะ” 

สญัญา Franchise Agreement 
คูส่ญัญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั กบั Ten Corporation 
วนัที�ทําสญัญา 1 พฤษภาคม 2556 
อายสุญัญา 10 ปี และสามารถตอ่อายไุด้ตามที�บริษัทตกลงร่วมกนั 
สรุปสาระสาํคญัของสญัญา Ten Corporation ให้สทิธิ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั ใช้

เครื�องหมายการค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนิคตา่งๆ ในการผลติ
จําหนา่ยผลติภณัฑ์ สนบัสนนุการดําเนินงานและให้ขา่วสารที�จําเป็นเพื�อใช้
ในการพฒันาการดาํเนินงาน โดยกําหนดคา่ตอบแทนในขั (นต้นและเป็นอตัรา
ร้อยละจากยอดขายสทุธิในแตล่ะปี 

เงื�อนไขการยกเลกิสญัญา สญัญาสิ (นสดุเมื�อบริษัทไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�กําหนดในสญัญา 
5.10 ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม  “คตัสยึะ” 

สญัญา Katsuya Franchise Agreement 
คูส่ญัญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากดั และ 

 Arcland Service(H.K.) Co.,Ltd. 
วนัที�ทําสญัญา 1 สงิหาคม 2556 
อายสุญัญา 20 ปี และสามารถตอ่อายไุด้อีก 20 ปี 
สรุปสาระสาํคญัของสญัญา Arcland Service(H.K.) Co.,Ltd. ให้สทิธิ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 

จํากดั ใช้เครื�องหมายการค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนิคตา่งๆ ใน
การผลติจําหนา่ยผลติภณัฑ์ สนบัสนนุการดําเนินงานและให้ขา่วสารที�
จําเป็นเพื�อใช้ในการพฒันาการดาํเนินงาน โดยกําหนดคา่ตอบแทนในขั (นต้น
และเป็นอตัราร้อยละจากยอดขายสทุธิในแตล่ะปี 

เงื�อนไขการยกเลกิสญัญา สญัญาสิ (นสดุเมื�อบริษัทไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�กําหนดในสญัญา 
5.11 ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม  “โอโตยะ” 

สญัญา Master Franchise Agreement 
คูส่ญัญา บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั�นแนล ฟู้ ด  จํากดั กบั Ootoya Holdings Co., 

Ltd. 
วนัที�ทําสญัญา 31 สงิหาคม 2554 
อายสุญัญา 10 ปี และสามารถตอ่อายไุด้อีก 10 ปี 
สรุปสาระสาํคญัของสญัญา Ootoya Holdings Co., Ltd. อนญุาตให้ บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั�นแนล 

ฟู้ ด  จํากดั ได้รับสทิธิในการดําเนินธุรกิจภายใต้ทรัพย์สนิทางปัญญา สทิธิ
เครื�องหมายการค้า และสทิธิในการให้ผู้ รับสทิธิตอ่ ดําเนินงานร้านค้า
ภายในประเทศภายใต้ชื�อ “OOTOYA” เพื�อเป็นการตอบแทนสทิธิดงักลา่ว
บริษัทตกลงจ่ายคา่ธรรมเนียมตา่งๆตามที�ระบใุนสญัญาและปฏิบตัิตาม
ข้อกําหนดและเงื�อนไขที�ระบใุนสญัญา   
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เงื�อนไขการยกเลกิสญัญา สญัญาสิ (นสดุเมื�อบริษัทไมส่ามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�กําหนดในสญัญา 
 

5.12 สญัญา Service  Agreement 
 คูส่ญัญา บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จํากดั 
 ระยะเวลาสญัญา 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 สาํหรับสญัญาปัจจบุนั 
 อายสุญัญา 1 ปี 
 การตอ่อายสุญัญา ตอ่อายสุญัญาทกุ 1 ปี 
 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา บริษัทได้รับข้อมลูทางธุรกิจและคาํแนะนําตา่งๆ อนัเกี�ยวกบัการตดัสนิใจที�

เป็นประโยชน์ โดยมีอตัราคา่บริการตามอตัราที�ระบใุนสญัญา 
 การยกเลกิสญัญา เมื�อมกีารทําผิดเงื�อนไขของสญัญา คูส่ญัญาสามารถยกเลกิสญัญาได้ โดย

แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
นโยบายการลงทุน และการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2559 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการที�ควบคมุร่วมกนั  (ใน
ราคาทนุ) สาํหรับธุรกิจโรงแรมมลูคา่รวม 4,513 ล้านบาท ธุรกิจอาหาร มลูคา่ 670 ล้านบาท และลงทนุในกองทนุ
อสงัหาริมทรัพย์จํานวน 620 ล้านบาท โดยบริษัทมีสดัสว่นเงินลงทนุดงักลา่วคดิเป็นร้อยละ 38 ของสนิทรัพย์รวม ทั (งนี ( 
บริษัทมีนโยบายที�จะลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที�ประกอบธุรกิจเกี�ยวเนื�องกนักบับริษัทในลกัษณะที�บริษัทมี
สดัสว่นการถือหุ้นเพียงพอที�จะเป็นผู้ ร่วมกําหนดนโยบายในบริษัทที�จะลงทนุโดยจะสง่กรรมการเข้าเป็นตวัแทนใน
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมอยา่งน้อยตามสดัสว่นการถือหุ้น และคาดวา่ในระยะอีก 3 ปี ข้างหน้าบริษัทมีนโยบายที�จะ
เพิ�มการลงทนุในธุรกิจโรงแรมมากขึ (น 
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สว่นที่ 3.1 (5) หน้าที่ 1 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 บริษัทไมม่ีคดีความที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจ านวน
สงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

 



   สว่นที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้
 

สว่นที่ 3.1 (6) หน้าที่ 1 

6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 
6.1  ข้อมูลทั่วไป 
 
ช่ือบริษัท บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ภตัตาคาร อาหาร และเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 
เลขทะเบียนบริษัท 0107536001389 (เดมิเลขที่ บมจ. 212) 
Home Page http://www.centarahotelsresorts.com 
 
ทนุเรือนหุ้น ณ 30 มิถนุายน  2559 
ทนุจดทะเบียน: 1,350,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามญั 1,350,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว: 1,350,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามญั 1,350,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 
 
ส านกังานใหญ่ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
สถานท่ีตัง้ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ (02) 769-1234 
โทรสาร (02) 769-1235 
 
ส านกังาน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
สถานท่ีตัง้ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ (02) 541-1234 
โทรสาร (02) 541-1087 
 
6.2  บุคคลอ้ำงอิง 
 
นายทะเบยีนหุ้นสามญั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เลขที่ 62  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท์ 02-229-2800 

นายทะเบยีนหุ้นกู้   หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่2/2553 และ ครัง้ที ่
3/2553 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศพัท์ 02-256-2325 

 หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2556 และ  
ครัง้ที ่1/2557 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559  

ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
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เลขที ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  
กรุงเทพ 10330  
โทร. 02-626-7777 

 หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2558  
ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2561 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  
กรุงเทพ 10330  
โทร. 02-626-7777 

 หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2559 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  
กรุงเทพ 10330  
โทร. 02-626-7777 

หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2559 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบ ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  
กรุงเทพ 10330  
โทร. 02-626-7777 

ผู้สอบบญัชี บญุศรี โชติไพบลูย์พนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3756  

วิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4795 

บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  

195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 50-51 ถนนสาทรใต้  

โทรศพัท์ 02-677-2060 

สถาบนัการเงินท่ีตดิตอ่เป็น
ประจ า 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 1333 
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่9 ถนนรัชดาภิเษก จตจุกัร กรุงเทพ 10900  
โทรศพัท์ 02-544-1835 
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ที่ปรึกษากฎหมาย  ไมม่ี 
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ส่วนที่ 3.2 
การจัดการ และการก ากับดูแลกิจการ 

 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 
ทนุจดทะเบียน : 1,350,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,350,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 
ทนุช าระแล้ว : 1,350,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,350,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 
 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 

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

ล าดบั ช่ือบคุคล / นิติบคุคล จ านวนหุ้น ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยแล้วทัง้หมด 

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

                      รวม 348,824,428 25.85 

หมายเหต ุ   กลุม่ตระกลูจิราธิวฒัน์ ถือหุ้นในสดัสว่นรวมกนัเทา่กบัร้อยละ 64.3 
 

7.3 ยอดหนีค้งค้างในการออกตั๋วเงนิและหุ้นกู้ 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 บริษัทมียอดคงค้างหุ้นกู้ที่ยงัไม่ครบก าหนดไถ่ถอนรวม 6 ชุด คิดเป็นมลูค่ารวม
ทัง้สิน้ 5,980 ล้านบาท ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

ช่ือยอ่    : CENTEL203A 
วงเงิน    : 800 ล้านบาท 
นายทะเบยีนหุ้นกู้    : บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
อายหุุ้นกู้     : 4 ปี  
วนัท่ีออกหุ้นกู้    : 30 มีนาคม 2559 
วนัท่ีครบก าหนดไถ่ถอน  : 30 มีนาคม 2563 
อตัราดอกเบีย้   : คงที่ 2.09% ตอ่ปี 

 
7.4 ภาระคงค้างจากการออกตั๋วเงนิ (รวมถงึตั๋วแลกเงนิและตั๋วสญัญาใช้เงนิ)  

ณ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีภาระคงค้างจากการออกตัว๋แลกเงินของบริษัทฯ คดิเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 
165 ล้านบาท 

 
7.5 ภาระคงค้างจากการออกหุ้นกู้ระยะสัน้ 

ณ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ไมม่ีมีภาระคงค้างจากการออกหุ้นกู้ ระยะสัน้ของบริษัทฯ 
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8. การจัดการ 
 
โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและการก ากบัดแูล 
 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน  2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด 11 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1 นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ ประธานกรรมการ 

2 นายสทุธิชยั  จิราธิวฒัน์ รองประธานกรรมการ 

3 นายพิสฐิ  กศุลาไสยานนท์ กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

4 ดร.ชาญวิทย์  สวุรรณะบณุย์ กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

  
กรรมการตรวจสอบ 

5 นายวเิชียร  เตชะไพบลูย์ กรรมการอิสระ 

 
 กรรมการตรวจสอบ 

 
 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
6 นายเกริด เคิร์ก สตีป กรรมการอิสระ 
7 นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 
 

 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 
 กรรมการบริหารความเสีย่งและการก ากบัดแูล 

8 นายปริญญ์  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 

  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

  กรรมการบริหารความเสีย่งและการก ากบัดแูล 
9 นายสทุธิชาติ  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 
10 นายสทุธิศกัดิ์  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 

11 นายธีระยทุธ  จิราธิวฒัน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  กรรมการบริหารความเสีย่งและการก ากบัดแูล 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ นายสทุธิชยั  จิราธิวฒัน์ นายปริญญ์  จิราธิวฒัน์ 
นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์ นายสทุธิศกัดิ์  จิราธิวฒัน์  และ นายธีระยทุธ  จิราธิวฒัน์ กรรมการสองในหกคนนีล้งลายมอืช่ือ
ร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ  
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อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมตคิณะกรรมการ และมติที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ 
(Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั 

2. ก าหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ แผนงานและงบประมาณประจ าปีของบริษัท โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานด้านตา่งๆ 
ของบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถจดัการอปุสรรค
ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ได้อยา่งทนัเวลา 

3. พิจารณาอนมุตัิรายการท่ีส าคญัตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามทีก่ฏหมายและข้อบงัคบัของ
บริษัทก าหนดรวมถึงพิจารณาอนมุตัิงบประมาณรายจา่ยลงทนุท่ีมวีงเงินมากกวา่ 100 ล้านบาท 

4. พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ 

5. กรรมการท่ีเป็นอิสระควรใช้ดลุยพินิจอยา่งเป็นอิสระในการพิจารณาก าหนดกลยทุธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร 
การแตง่ตัง้กรรมการและการก าหนดมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้พร้อมทีจ่ะคดัค้านการกระท าของฝ่าย
จดัการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขดัแย้งในเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่ความเทา่เทยีมกนัของผู้ ถือหุ้นทกุราย 

6. จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เช่ือถือได้ ทนัเวลา 
และเทา่เทยีมกนั 

7. จดัให้มีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
8. จดัให้มีกระบวนการบริหารความเสีย่งที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ ซึง่สามารถประเมิน ตดิตาม และบริหารความ

เสีย่งที่ส าคญัได้ 
9. จดัให้มีเลขานกุารบริษัทเพื่อชว่ยดแูลกิจกรรมตา่งๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฎิบตัิให้

เป็นไปตามกฏหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
10. จดัให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน เพือ่เป็นมาตรฐานแนวทางในการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท 
11. จดัให้มีการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และสนบัสนนุให้มีการสือ่สารไปสูท่กุคนในบริษัทให้ได้รับ

ทราบยดึถือปฏิบตัิอยา่งจริงจงั 
12. จดัให้มีกระบวนการท่ีชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกนั 
13. จดัให้มีกระบวนการท่ีชดัเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสยั

เก่ียวกบัรายการหรือการกระท า ซึง่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัท คณะกรรมการต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

14. จดัให้มีการก าหนดผลการสบืทอดต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 
15. จดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานท่ีส าคญัตา่งๆ  ให้เป็นปัจจบุนัและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ

อยา่งสม า่เสมอ 
16. จดัให้มีการทบทวนและแก้ไขกฏบตัรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ 
17. สามารถแสวงหาความเห็นทางวชิาชีพเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจด้วยการวา่จ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยคา่ใช้จา่ย

บริษัท 
18. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดเก่ียวกบักิจการของบริษัทตามที่ผู้ ถือหุ้นมอบหมาย 
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สว่นที่ 3.2 (8) หน้าที่ 3 

8.1 ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 ผู้บริหารของบริษัทมีจ านวน  10 ทา่น ดงันี ้
รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1 นายธีระยทุธ  จิราธิวฒัน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2 นายคริส เบลย์ี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 
3 นายรณชิต  มหทัธนะพฤทธ์ิ รองประธานอาวโุสฝ่ายการเงินและบริหารเลขานกุารบริษัท 

4 นางสพุตัรา จิราธิวฒัน์ รองประธานอาวโุสฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และภาพลกัษณ์ 

5 นายเดวิด กู๊ต รองประธานฝ่ายปฏิบตัิการ 

6 นางสาวภทัรา จองเจริญกลุชยั รองประธานฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
7 นายธีระเกียรต ิจิราธิวฒัน์ รองประธานฝ่ายจดัซือ้ 
8 นายโธมสั ธรัสเซล รองประธาน ฝ่ายแบรนด์ การตลาด และดิจิตอล 
9 นายเอเดรียน ฮาร์ดวิก – โจนส ์ รองประธาน ฝ่ายออกแบบและเทคนิค 
10 นายพอล วิลสนั รองประธานฝ่ายขาย 
 
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายครวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและ
ก ากบัดแูลกิจการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบตัิการ

รองประธาน
ฝ่ายปฎิบตัิการ

รองประธานฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล

รองประธานฝ่าย
แบรนด์ 

การตลาดและ
ดิจิตอล

รองประธาน
ฝ่ายขาย

รองประธานฝ่าย
ออกแบบและ
เทคนิค

รองประธานฝ่าย
จดัซือ้

รองประธานอาวโุส
ฝ่ายการเงินและ
บริหาร เลขานกุาร

รองประธานอาวโุส
ฝ่ายองค์การสมัพนัธ์
และภาพลกัษณ์
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สว่นที่ 3.2 (8) หน้าที่ 4 

8.3  เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้มมีติแตง่ตัง้ให้ นายรณชิต  มหทัธนะพฤทธ์ิ ด ารงต าแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัท ตัง้แต ่มิถนุายน พ.ศ.
2543 
 
8.4  ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารบริษัท 
ก) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน  
คา่ตอบแทนกรรมการ: คา่ตอบแทนรวมของคณะกรรมการท่ีได้รับจากบริษัท ในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ส าหรับกรรมการ 11 คน งวดสิน้สดุ 6 เดือนแรกปี 2559 ดงันี ้
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สว่นที่ 3.2 (8) หน้าที่ 5 

 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม (ครัง้) 
 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ค่าตอบแทน 

บริษัท ตรวจสอบ สรรหาและก าหนด บริหารความเส่ียง (บาท/6 เดือน) 

  
ค่าตอบแทน และก ากับดูแล 

 
1 นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ ประธานกรรมการ 2/2 

   
169,200 

2 นายสทุธิชยั  จิราธิวฒัน์ รองประธานกรรมการ 2/2 
   

134,300 

3 นายพิสิฐ  กศุลาไสยานนท์ กรรมการอิสระ 2/2 
   

134,300 

  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
4/4 

  
111,400 

  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  
1/1 

 
20,000 

4 ดร.ชาญวิทย์  สวุรรณะบุณย์ กรรมการอิสระ 2/2 
   

134,300 

  
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  
1/1 

 
25,000 

  
กรรมการตรวจสอบ 

 
4/4 

  
101,300 

5 นายวิเชียร  เตชะไพบลูย์ กรรมการอิสระ 2/2 
   

134,300 

  
กรรมการตรวจสอบ 

 
3/4 

  
76,300 

  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  
1/1 

 
20,000 

6 นายเกริด เคิร์ก สตีป กรรมการอิสระ 2/2 
   

134,300 
7 นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 2/2 

   
134,300 

  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  
1/1 

 
20,000 

  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากบัดแูล 

   
2/2 41,000 

8 นายปริญญ์  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 2/2 
   

134,300 

  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  
1/1 

 
20,000 

  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากบัดแูล 

   
2/2 41,000 

9 นายสทุธิชาติ  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 2/2 
   

134,300 
10 นายสทุธิศกัด์ิ  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 2/2 

   
134,300 

11 นายธีระยทุธ  จิราธิวฒัน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 2/2 
   

134,300 

  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากบัดแูล 

   
1/2 20,000 

  
รวมค่าตอบแทนทัง้สิน้ 

    
2,008,200 
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สว่นที่ 3.2 (8) หน้าที่ 6 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร:  คา่ตอบแทนผู้บริหาร 10 รายใน 6 เดือนแรกปี 2559 ซึง่ได้รับเป็นเงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์อื่นๆ 
เป็นเงินทัง้สิน้ 40,879,979 บาท 
 
คา่ตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 10 ราย แบง่เป็นดงันี ้

 คา่ตอบแทน (บาท) 
 6 เดือนแรกปี 2559 
เงินเดือน 38,685,260  
โบนสั 768,777 
ผลประโยชน์อื่น 1,425,942 
รวม 40,879,979  

 
ข) เบีย้เลีย้งรับรองพิเศษ 

นอกจากคา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน บริษัทได้ให้เบีย้เลีย้งรับรองพิเศษในการมาใช้บริการท่ีห้องอาหารของโรงแรมแกก่รรมการ
บริษัททา่นละ 40,000 บาท โดยใน 6 เดือนแรกปี 2559 คา่เบีย้เลีย้งรับรองที่กรรมการทกุทา่นใช้ไปจริงมีจ านวน 330,698 บาท 
 

ค) เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
บริษัทมีโครงการกองทนุส ารองเลีย้งชีพให้กบัพนกังานคนไทยทกุคนท่ีท างานครบ 6 เดือนมีสทิธิได้เข้าเป็นสมาชิกกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพโดยอตัโนมตัิ โดยบริษัทจะหกัเงินดงักลา่วจากบญัชีเงินเดือนของพนกังานและบริษัทจะจา่ยสมทบเข้ากองทนุ
เทา่กบัสว่นเงินสะสมของพนกังานท่ีถกูหกั 
 

อายงุาน % เงินเดือนท่ีสมาชิกจา่ยสมทบ สว่นสมทบของบริษัท 
6 เดือน ถงึ 5 ปี 5 % 5 % 
เกินกวา่ 5 ปี 10 % 10 % 

 
และในกรณีที่พนกังานสิน้สดุสมาชิกภาพของกองทนุ พนกังานจะได้รับสว่นสมทบ ดงันี ้

อายงุาน สว่นสมทบของพนกังาน สว่นสมทบของบริษัท 
เกินกวา่ 1 ปี  แตไ่มถ่ึง 2 ปี 100 %  +  ดอกเบีย้ 25 %  +  ดอกเบีย้ 
เกินกวา่ 2 ปี  แตไ่มถ่ึง 3 ปี 100 %  +  ดอกเบีย้ 50 %  +  ดอกเบีย้ 
เกินกวา่ 3 ปี  แตไ่มถ่ึง 4 ปี 100 %  +  ดอกเบีย้ 75 %  +  ดอกเบีย้ 
เกิน 4 ปี 100 %  +  ดอกเบีย้ 100 %  +  ดอกเบีย้ 
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สว่นที่ 3.2 (8) หน้าที่ 7 

 
8.5  บุคลากร 
ค่าตอบแทนและจ านวนพนกังาน 
(1) จ านวนพนกังานของบริษัท และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท 
จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 58 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน)   
ฝ่ายการเงินและบริหาร 150 168 
ฝ่ายขายและการตลาด 139 134 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 6 6 
ฝ่ายงานโครงการ 11 15 
ฝ่ายจดัซือ้ 14 13 
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 32 34 
ฝ่ายตรวจสอบ 14 12 
ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 25 26 
ฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม 362 386 
ฝ่ายต้อนรับสว่นหน้า 221 228 
ฝ่ายชา่ง 36 37 
รวม 1,010 1,059 
จ านวนพนกังานบริษัทยอ่ย 15,118 14,978 
รวม 16,128 16,037 

หมายเหต:ุจ านวนพนกังานของบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่คือ บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป ใช้จ านวน 
  พนกังานประจ าและพนกังานชัว่คราวเฉลีย่ (Full-time Equivalent) รวมกนั 
 
(2) คา่ตอบแทนของพนกังาน 
ในปี 2558 ผลตอบแทนของพนกังานบริษัทและบริษัทยอ่ย ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และ
อื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวม 4,437 ล้านบาท 
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การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมนัียส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
ในช่วงปี 2557 – 2558 บริษัทไมม่ีการเปลีย่นแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั อยา่งไรก็ตาม บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่คือ บจ. 
เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป มีจ านวนพนกังานเพิ่มขึน้ทกุปีตามจ านวนสาขาทีเ่ปิดใหม ่ดงันี  ้
 
 
  
 
 
หมายเหต:ุ   จ านวนพนกังานประจ าและพนกังานชัว่คราวเฉลีย่ (Full-time Equivalent) รวมกนั 
 
ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
ในช่วงปี 2556 – 2558 บริษัทไมม่ีข้อพิพาททางด้านแรงงานท่ีมีสดัสว่นเป็นนยัส าคญัคือเกินกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท  
 
นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทมีนโยบายด้านการพฒันาบคุลากรของบริษัท โดยมีแผนการพฒันาศกัยภาพของบคุลกรอยา่งตอ่เนื่องในระยะสัน้และ
ระยะยาว โดยจดัให้มีการฝึกอบรมทกัษะ พฒันาความสามารถ และการเรียนรู้ในทกุระดบัของพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง พิจารณา
เลือ่นต าแหนง่งานจากภายในบริษัท และให้มีการโอนย้ายงานระหวา่งบริษัทในเครือตามความสามารถของแตล่ะคน 
 
 

 ปี 2557 ปี 2558 
จ านวนสาขา 781 792 
จ านวนพนกังาน* 9,303 9,343 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 
 
9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ที่จะบริหารองค์กร โดยยึดหลกับรรษัทภิบาลที่ดี
และตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสง่เสริมให้องค์กรมีศกัยภาพในการแข่งขนัทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว นอกจากนีก้ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดียงัช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัลงทนุ สถาบนัการเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ 
และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 
 
ในการด าเนินธุรกิจอันจะน าไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผู้ ถือหุ้นและประโยชน์ที่สมดุลร่วมกันของผู้มีส่วนเก่ี ยวข้องกับบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท จึงได้ก าหนดนโยบายกลไกการบริหาร การด าเนินงาน และระบบการก ากบัดแูลบนหลกัการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี ซึ่งยึดมัน่ในความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย รวมทัง้ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสงัคม เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินธุรกิจส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการได้มีการทบทวนและ
ปรับปรุงหลกัการก ากบัดแูลกิจการให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ 
 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนได้รับทราบจรรยาบรรณและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและถือปฏิบตัิเป็นสว่นหนึ่ง
ของวินยั นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการเผยแพร่และสือ่สารให้ทกุคนในองค์กรตระหนกัในเร่ืองจรรยาบรรณและแนวปฏิบตัิที่ดี โดย
ได้เผยแพร่นโยบายดงักลา่วผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.centarahotelsresorts.com) การปฐมนิเทศพนกังานใหม ่
และป้ายประชาสมัพันธ์ โดยนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย 5 หมวด  มีรายละเอียดส าคญัปรากฎอย่ใน
รายงานประจ าปี 2558 
 
9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
 โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและการก ากบัดแูล 
 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 รายช่ือและต าแหนง่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นายพิสฐิ  กศุลาไสยานนท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ดร.ชาญวิทย์  สวุรรณะบณุย์  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวิเชียร  เตชะไพบลูย์*  กรรมการตรวจสอบ 

 *เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญด้านบญัชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ

บริษัท โดยปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้ สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบ
ภายใน สอบทานหลกัฐานการไต่สวนภายในเมื่อมีข้อสงสยัหรือสนันิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่ง
ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องส าคญัในระบบการควบคมุภายใน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาตอ่ไป และคณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหน้าที่พิจารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็น
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อิสระ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าประชุม
กบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน หรือตามจ านวนที่ก าหนดโดย
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดย
ทัง้หมดต้องมีคุณสมบตัิเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับ
มอบหมายด้วยความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้
ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถท าหน้าที่สอบ
ทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

 3. ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบองค์
ประชมุ 

 4. กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือมีวาระเท่ากบัจ านวนที่ยงัคงมีอยู่ใน
คณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ในกรณีที่
ต าแหนง่กรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้
บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่ก าหนด 
โดยบคุคลที่รับต าแหนง่แทนนัน้จะด ารงต าแหนง่เทา่วาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนมาที่รับต าแหนง่แทน 

 5. ให้ผู้อ านวยการส านกังานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่
เตรียมและจดัการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานตอ่คณะกรรมการ
บริษัท ผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
เข้าร่วมประชมุแตไ่มม่ีสทิธิออกเสยีงในคณะกรรมการตรวจสอบ และชอบที่จะเสนอผู้ช่วยได้ 

 6. คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ เพื่อพิจารณางบการเงิน การควบคมุ
ภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบตัิตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายบริษัทมหาชน 
การเรียกประชุมให้ท าเป็นหนงัสือเชิญประชุมไปยงักรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 5 วนั ก่อนวนัประชุม 
โดยก าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี  กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเข้ าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนครัง้ที่มีการประชมุในปีนัน้ๆ 

 
 9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ
หรือกรรมการภายนอกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ และในการประชุมแต่ละครัง้ต้องมีกรรมการมา
ประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และต้องมีกรรมการอิสระหรือกรรมการภายนอกร่วม
ประชมุอยา่งน้อย 1 คน จึงจะถือวา่เป็นองค์ประชมุ 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี แต่วาระการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการแต่ละคนนัน้จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท โดยจะต้องได้รับการคดัเลือกและแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจาก
ต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมไ่ด้ 
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 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนต้องจดัให้มีการประชมุตามความจ าเป็นและสมควรแก่หน้าที่
รับผิดชอบตามข้อบงัคบัเก่ียวกบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะต้องแจ้งก าหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า รวมถึง
จดัสง่วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้ลว่งหน้าในเวลาอนัสมควร เพื่อให้กรรมการได้
พิจารณาเอกสารก่อนถึงวนัประชุมพร้อมทัง้เสนอและรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อทราบภายหลงัจากมีการประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนในแตล่ะครัง้ 

 
 รายช่ือและต าแหนง่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

1. ดร.ชาญวิทย์  สวุรรณะบณุย์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2. นายวิเชียร  เตชะไพบลูย์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3. นายพิสฐิ  กศุลาไสยานนท์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
4. นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
5. นายปริญญ์  จิราธิวฒัน์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
 1. เสนอนโยบายการคดัเลือกและสรรหากรรมการ โดยต้องมีวิธีการและหลกัเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา แล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณา
อนมุตัิ 

 2. เสนอนโยบายการคดัเลือกและสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยต้องมีวิธีการหลกัเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็น
ธรรมและสมเหตสุมผล เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

3. ทบทวนและน าเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายและกลยทุธ์ด้านทรัพยากร      
บคุคลซึง่ควรสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 4. สรรหาคดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณสมบตัิเหมาะสมที่สมควร
ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการและหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่แล้วแตก่รณี 

 5. ทบทวนสดัส่วน จ านวน และประสบการณ์ของกรรมการบริษัท รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการสรรหา
กรรมการแทนต าแหนง่ที่วา่งลง 

 6. ดแูลให้มีแผนสบืแทนต าแหนง่ที่เฉพาะเจาะจงของกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 7. วางข้อก าหนดต่างๆในสญัญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมทัง้ประเมินผลงานและเสนอแนะผู้สืบแทน

ต าแหนง่ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
 1. ก าหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรมและสมเหตุผล เพื่อน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัท พิจารณา แล้วจึงเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 2. ก าหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกบักลยทุธ์
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน เป็นธรรมและสมเหตสุมผลเพื่อ
น าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
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 3. เสนอแนะแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทัง้ที่ เป็นตัวเงินหรือค่าตอบแทนรูปแบบอื่นให้แก่
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ รวมถึงกรรมการผู้จดัการใหญ่ของ
บริษัท 

 4. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับ
สภาวะตลาด ณ ปัจจบุนัและเหมาะสมกบัผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแตก่รณี 

 5. ดูแลปรับปรุงให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบท่ีมีตอ่บริษัท 

 6. ก าหนดวิธีการประเมินผลงานของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน
ประจ าปี โดยค านึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เก่ียวข้องรวมถึงการให้ความส าคญักบัการ
เพิ่มมลูคา่ของสว่นของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว  

 7. พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีแก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 
 9.2.3  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการก ากับดูแล 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก ากบัดูแลระดบัองค์กรซึ่งผ่านการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นตวัแทนจากฝ่ายบริหาร โดยมีประธานกรรมการเป็น
กรรมการอิสระ  

 
 รายช่ือและต าแหนง่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและการก ากบัดแูล 

1. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ รักษาการประธานกรรมการบริหารความเสีย่งและการก ากบัดแูล  
2. นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ กรรมการบริหารความเสีย่งและการก ากบัดแูล 
3. นายธีระยทุธ จิราธิวฒัน์ กรรมการบริหารความเสีย่งและการก ากบัดแูล 
4. นายรณชิต มหทัธนะพฤทธ์ิ กรรมการบริหารความเสีย่งและการก ากบัดแูล 

 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 1. มีหน้าที่พิจารณานโยบาย  กลยทุธ์ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าแผน

กลยุทธ์ที่น าเสนอมีความสอดคล้องกบัระดบัความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ และเป็นไปตามความต้องการ
ของผู้มีสว่นได้เสยี 

 2. ให้การสนบัสนนุการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัปฏิบตัิการ  
 3. มีการติดตามและประเมินผลถึงประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการบริหารจดัการความเสีย่งโดยรวม 
 4. เข้าใจและสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อองค์กรและ

สามารถท าให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงเหล่านัน้ได้รับการจัดการกับความเสี่ยงนัน้ ๆ จนถึงระดับที่บริษัท
ยอมรับได้ 

 5. ให้ค าแนะน าและให้ความเห็นชอบในการบริหารความเสีย่งขององค์กร 
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 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการก ากับดแูล ก าหนดและทบทวนนโยบาย ข้อก าหนด และวิธีการ
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

1. ก าหนดนโยบายและวางแผนเก่ียวกบักิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
2. ประชมุติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบตอ่สงัคม รวมทัง้ 
3. ให้ข้อแนะน าและการสนบัสนุนที่จ าเป็นแก่คณะท างานบรรษัทภิบาล ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์

บรรษัทภิบาล เพื่อก าหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง  
4. เป็นตวัแทนบริษัทในการสื่อสารและการด าเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลทัง้กับผู้บริหาร พนกังานและ

หนว่ยงานภายนอก 
9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 
 9.3.1 กรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคมุของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และ
ต้องไม่มีสว่นเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้สว่นเสียกบัการตดัสินใจของผู้บริหาร ทัง้นี ้คุณสมบตัิความเป็นอิสระ
ของกรรมการมีดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือ 
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทและบริษัทยอ่ย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง ในลกัษณะ ที่อาจขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและ
บริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เ ว้นแต่จะพ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 
ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ินรวมถึง
พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีส้ินที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่า
กว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับคุคลเดียวกนั 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้ นส่วนผู้จัดการของ
ส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี  จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม  หรือ
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคลให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย 
เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือ เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน 
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท
อื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีกบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งโดยมีการตดัสนิใจ
ในรูปแบบขององค์คณะได้ 
 

9.3.2   องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่และจะต้องมีการ

เปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ  
2. คณะกรรมการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้

ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด แตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ต้องมีถ่ินที่
อยูใ่นราชอาณาจกัร  

3. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่าง
ชดัเจนและมีการถ่วงดลุอ านาจในการด าเนินงาน 

4. การแตง่ตัง้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบงัคบัและระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยจะต้องด าเนินการ
ด้วยความโปร่งใสและชดัเจน  

5. กรณีที่มีกรรมการครบวาระออกจากต าแหนง่กรรมการ ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการโดยมติ
การแตง่ตัง้กรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
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6. กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งจะเหลือ
น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน ทัง้นี ้มติการแตง่ตัง้บคุคลเข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่ว ต้องได้รับคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 
 

 9.3.3 คุณสมบัติของกรรมการ  
1. กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดา และบรรลนุิติภาวะ ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคน

เสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ได้
กระท าโดยทจุริต ไม่เคยถูกลงโทษไลอ่อก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ 
ฐานทจุริตตอ่หน้าที่  

2. กรรมการต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีคณุธรรม มี
ความซื่อสตัย์ และมีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะอทุิศให้กบัการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการอยา่งเต็มที่ 

3. กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการของบริษัท โดยก าหนดให้กรรมการควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ไมเ่กิน 5 บริษัท 

4. กรรมการต้องไม่กระท าการใดๆ ที่มีลกัษณะเข้าไปบริหารหรือจดัการในกิจการอื่น อนัจะก่อให้เกิดการบัน่
ทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอือ้ประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่น 
 

9.4  การก ากับดูแลงานของบริษัทย่อยละบริษัทร่วม 
 ในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะสง่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทไปเป็น
ตวัแทนของบริษัทในการก าหนดนโยบายและด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทหลกั และเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมนัน้ๆ การสง่ตวัแทนไปบริหารเป็นขอบเขตอ านาจของฝ่ายบริหาร เพื่อให้สามารถปฏิบตัิตามขอบเขต
อ านาจหน้าที่ เพื่อรักษาประโยชน์สงูสดุของบริษัท และรายงานตรงต่อฝ่ายบริหาร หากเป็นธุรกรรมในเร่ืองส าคญัต้องรายงาน
ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อขอการอนมุตัิ 
 บริษัทมีนโยบายเร่ืองการเปิดเผยรายการได้มาและจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ การท ารายการเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัท 
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ครอบคลมุทกุๆบริษัทในกลุม่ ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการก ากบั
ดแูลการบนัทกึบญัชีของบริษัทยอ่ย ให้บริษัทสามารถรวบรวมจดัท างบการเงินรวมได้ทนัตามก าหนดเวลา 
 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดแูลผู้บริหารในการน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน เพื่อให้
เป็นตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

 1. บริษัทได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารในระดับต่างๆ เก่ียวกับภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการ
รายงานการถือหลักทรัพย์ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด



 สว่นที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี ้

 

สว่นที่ 3.2 (9) หน้าที่ 8 

หลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมทัง้ก าหนดให้ผู้บริหาร
รายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ ตอ่ส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 
3 วนั นบัแตว่นัท่ีมีการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ 

 2. บริษัทได้ก าหนดในข้อบงัคบัเก่ียวกับการท างานของพนกังานส าหรับการไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จาก
ขา่วสารใด ๆ ที่เป็นความลบัของบริษัท การระมดัระวงัรักษาข้อมลูให้เป็นความลบั และการไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในบริษัทหรือข้อมลูที่ได้รับระหวา่งการปฏิบตัิงานในบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดย
บริษัทจะใช้บทลงโทษสงูสดุหากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายในไปในทางที่จะท าให้บริษัทได้รับความ
เสือ่มเสยีหรือเสยีหาย 

 3. บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในที่มีสาระส าคญัของบริษัท ซึง่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่
สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานซึง่อยูใ่นหนว่ยงานท่ีทราบข้อมลูภายใน ห้ามท าการซือ้ขาย หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของ
บริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนและหลงัวนัท่ีในงบการเงินเผยแพร่สาธารณชน 

 
9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี  
  ในปี 2558 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี

ให้แก่ ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้ สอบบัญชีสงักัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้ สอบบัญชีและส านัก
งานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมาเป็นจ านวนเงินรวม 6,664,000 บาท 

 2. คา่บริการอื่น 
  -ไมม่ี – 
9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 
 -ไมม่ี – 
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ส่วนที� 3.3 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 
10.ข้อมูลทางการเงนิที�สาํคัญ 
 
10.1  สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญช ี
 
(ก) ผู้สอบบญัชีที�ทําการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับปี  

สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 – 2558 และ งวด 6 เดือน สิ �นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559 สรุปได้ดงันี � 
 

งวดบัญชีสิ )นสุด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียน
เลขที� 

บริษัท 

31 ธนัวาคม 2556 ณฐพร พนัธ์ุอดุม 3430 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

31 ธนัวาคม 2557 ณฐพร พนัธ์ุอดุม 3430 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

31 ธนัวาคม 2558 บญุศรี โชติไพบลูย์พนัธ์ุ 3756 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

30 มิถนุายน 2559 วิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก 4795 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 
 
(ข) สรุปรายงานการสอบบญัชี 
 

งบการเงิน ความเห็นของผู้สอบบญัชี 
สาํหรับปี 2556 ให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีอยา่งไมม่เีงื�อนไขวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ

ผลการดําเนินงานถกูต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

สาํหรับปี 2557 ให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีอยา่งไมม่เีงื�อนไขวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานถกูต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

สาํหรับปี 2558 ให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีอยา่งไมม่เีงื�อนไขวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานถกูต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

งวด 6 เดือน สิ �นสุดวันที�  30 
มิถนุายน 2559 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุให้เชื�อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จัดทําขึ �น
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 เรื�อง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบ
ทานของข้าพเจ้า  
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10.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 
งบแสดงฐานะการเงิน 
 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ณ วันที� 31 ธันวาคม ณ วันที� 30 มิถุนายน  
2556 

(ปรับปรุงใหม่) 
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

 
2559 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

 สินทรัพย์           

    เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  741,518 2.9 645,650 2.6 448,314 1.8 1,135,223 4.6 

    ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น – สทุธิ 936,364 3.7 870,849 3.5 1,013,333 4.1 840,951 3.4 

    เงินให้กู้ ยืมระยะสั �นแก่บคุคลหรือกิจการอื�น 41,492 0.2 24,464 0.1 19,464 0.1 107,415 0.G 

    เงินให้กู้ ยืมระยะสั �นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั - - - - - - - - 

    สินค้าคงเหลือ  614,957 2.4 634,967 2.6 675,074 2.8 642,152 2.6 

    สินทรัพย์หมนุเวียนอื�น 129,124 0.5 136,810 0.6 179,218 0.7 186,910 0.8 

    รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 2,463,455 9.7 2,312,740 9.4 2,335,403 9.5 2,912,651 11.9 

    เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 898,280 3.6 724,812 2.9 626,109 2.5 658,447 2.7 

    เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - - - - - - - 

    เงินลงทนุระยะยาวอื�น 590 - 844 - 1,030 - 1,092 - 

    เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 41,000 0.2 - - - - - - 

    อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ 473,164 1.9 457,678 1.8 441,014 1.8 433,034 1.8 

    ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์  19,008,494 75.2 19,010,339 76.8 18,915,481 77.4 18,547,956  75.7 

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

    สิทธิการเชา่  717,707 2.8 752,256 3.0 785,938 3.2 607,666  2.5 

    สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอื�น 459,078 1.8 419,813 1.7 384,909 1.6 363,620  1.5 

    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 368,154 1.5 245,787 1.0 166,569 0.7 125,212  0.5 

    สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�น 520,319 2.1 530,995 2.1 528,244 2.2 525,418  2.1 

    รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 22,801,388 90.3 22,457,126 90.6 22,163,896 90.5 21,577,047 88.1 

 รวมสินทรัพย์ 25,264,843 100.0 24,769,866 100.0 24,499,299 100.0 24,489,698 100.0 

 



 สว่นที� 3 ผู้ออกตราสารหนี � 

 

สว่นที� 3.3 (10) หน้าที� 3 

 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ณ วันที� 31 ธันวาคม ณ วันที�  
2556 

(ปรับปรุงใหม่) 
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

 
30 มิถุนายน 2559 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

หนี )สิน             

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืม 

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

  

   ระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน 798,486  5.7 

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น 2,304,948 9.1 2,485,282 10.0 2,524,830 10.3 2,186,945  15.5 

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 1,250,505 5.0 935,519 3.8 756,786 3.1 

  
750,577  

 
5.3 

หุ้นกู้ที�ถึงกําหนดเรียกคืนภายในหนึ�งปี - - - - 3,300,000 13.5 3,500,000  24.9 

เงินกู้ ยืมระยะสั �นจากบคุคลหรือกิจการอื�น 32,814 0.1 32,963 0.1 1,804 - 
 

- - 
เงินกู้ ยืมระยะสั �นจากบคุคลหรือกิจการที�
เกี�ยวข้องกนั 60,261 0.2 61,069 0.2 66,860 0.3 64,747 0.5 
หนี �สินสญัญาเชา่การเงินที�ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ�งปี 26,881 0.1 20,165 0.1 5,861 - 490 - 
รายได้รับลว่งหน้ารอตดับญัชีที�ถึงกําหนดชําระ
ภายใน หนึ�งปี 182,357 0.7 183,493 0.7 177,183 0.7 176,071 1.3 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 68,762 0.3 77,377 0.3 159,103 0.6 215,421  1.5 

หนี �สินหมนุเวียนอื�น 322,942 1.3 235,846 1.0 207,973 0.9 174,257  1.2 

รวมหนี �สินหมนุเวียน 6,418,302 25.4 5,344,498 21.5 7,665,943 31.3 7,866,994 55.9 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5,144,487 20.4 3,588,613 14.5 2,402,707 9.8 1,976,724  14.0 

หุ้นกู้   2,798,111 11.1 4,297,317 17.3 1,698,670 6.9 1,499,020  10.6 

หนี �สินสญัญาเชา่การเงิน 25,935 0.1 7,762 - 318 - - - 

รายได้รับลว่งหน้ารอตดับญัชี  2,532,521 10.0 2,444,863 9.9 2,328,176 9.5 2,272,312  16.1 

หนี �สินภาษีเงินได้รอตดับญัชี  56,108 0.2 112,742 0.5 131,742 0.5 140,888  1.0 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 129,754 0.5 136,790 0.6 199,539 0.8 210,191  1.5 

ประมาณการหนี �สินสําหรับคา่รื �อถอน 80,724 0.3 87,290 0.3 91,354 0.4 93,915  0.7 

หนี �สินไมห่มนุเวียนอื�น 16,566 0.1 18,509 0.1 26,587 0.1 21,028  0.I 

รวมหนี �สินไมห่มนุเวียน 10,784,206 42.7 10,693,886 43.2 6,879,093 28.0 6,214,078 44.1 

รวมหนี )สิน 17,202,508 68.1 16,038,384 64.7 14,545,036 59.3 14,081,072 100.0 
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รายการ 

งบการเงนิรวม 

ณ วันที� 31 ธันวาคม ณ วันที� 30 มิถุนายน 
2556 

(ปรับปรุงใหม่) 
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

 
2559 

 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น              

ทนุเรือนหุ้น             

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

    ทนุที�ออกและชําระแล้ว 1,350,000 5.3 1,350,000 5.5 1,350,000 5.5 1,350,000  5.5 

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

กําไรสะสม         

    จดัสรรแล้ว-สํารองตามกฎหมาย 
      158,080 

 
0.6 

 
158,080 

 
0.6 

 
158,080 

 
0.7 

        
158,080 

 
0.6 

    ยงัไมไ่ด้จดัสรร 4,819,430 19.1 5,467,921 22.1 6,552,984 26.8 6,989,789  29.6 

องค์ประกอบอื�นของสว่นของผู้ ถือหุ้น 151,334 0.6 147,638 0.6 226,741 0.9 206,914  0.8 

รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 7,448,844 29.5 8,093,639 32.7 9,257,805 37.9 9,674,783  40.4 

สว่นได้เสยีที�ไมมี่อํานาจควบคมุ 613,491 2.4 637,843 2.6 696,458 2.8 733,843  3.1 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,062,335 31.9 8,731,482 35.3 9,954,263 4>.7 10,408,626  43.5 

 รวมหนี )สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,264,842 100.0 24,769,866 100.0 24,499,299 100.0 24,489,698 100.0 

 มลูคา่ที�ตราไว้ (บาท/หุ้น) 1 1 1 1 

 จํานวนหุ้นสามญัปลายงวด (พนัหุ้น) 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
 

รายการ 

งบการเงนิรวม 
2556 

(ปรับปรุงใหม่)  
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

รายได้            
 รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการที�เกี�ยวข้อง 7,922,769 45.1 7,949,836 43.1 8,728,226 45.3 

รายได้จากการขายอาหารและเครื�องดื�ม 9,058,588 51.6 9,900,800 53.6 10,094,517 52.3 

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

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

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย       

 ต้นทนุขาย - กิจการโรงแรมและบริการที�เกี�ยวข้อง 5,243,275 29.9 5,208,025 28.2 5,607,417 29.1 

 ต้นทนุขาย – อาหารและเครื�องดื�ม 4,978,262 28.4 5,537,014 30.0 5,459,096 28.3 

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

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

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

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

สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 
    บริษัทร่วม 
    การร่วมค้า 

 
6,761 

14,772 

 
- 

0.1 

 
(43,280) 

119 

 
(0.2) 

- 

 
(73,645) 

- 

 
(0.4) 

- 

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

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,826,283 10.3 1,663,740 9.1 2,194,661 11.2 
 คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (425,951) (2.4) (366,366) (2.0) (430,959) (2.2) 
กาํไรสาํหรับปี 1,400,332 7.9 1,297,374 7.1 1,763,702 9.0 
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รายการ 

งบการเงนิรวม 
2556  

(ปรับปรุงใหม่) 
2557  

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น       

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้า       

    ไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน       

กําไรจากการตีมลูคา่สินทรัพย์ใหม ่ 393,904 2.2 - - - - 

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์   
    ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(52,912) 

 
(0.3) 

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

รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้า       

    ไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน       

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่
หน่วยงานตา่งประเทศ 

 
38,970 

 
0.2 

 
(38,118) 

 
(0.2) 

 
105,876 

 
0.5 

การเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมสทุธิของ 
       เงินลงทนุเผื�อขาย 

 
30 

 
- 

 
202 

 
- 

 
150 

 
- 

 39,000 0.2 (37,916) (0.2) 106,026 0.5 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี-สุทธิจากภาษีเงนิได้ 
 

432,904 
 

2.4 
 

(37,916) 
 

(0.2) 
 

53,114 
 

0.2 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี  1,833,236 10.4 1,259,458 6.8 1,816,816 9.4 

การแบ่งปันกาํไร       
 สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ 1,346,420 7.7 1,188,492 6.4 1,675,676 8.7 
 สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไมมี่อํานาจควบคมุ 53,912 0.2 108,882 0.7 88,026 0.3 
 กาํไรสาํหรับปี 1,400,332 7.9 1,297,374 7.1 1,763,702 9.0 

 การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม       
 สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ 1,768,112 10.1 1,184,796 6.4 1,704,166 8.8 
 สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไมมี่อํานาจควบคมุ 65,124 0.3 74,662 0.4 112,650 0.6 
  1,833,236 10.4 1,259,458 6.8 1,816,816 9.4 

 กาํไรต่อหุ้นขั )นพื )นฐาน (บาท/หุ้น) 1.00 0.88 1.24 
 จาํนวนหุ้นสามัญเทยีบเท่า (พันหุ้น) 1,350,000 1,350,000 1,350,000 
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สว่นที� 3.3 (10) หน้าที� 7 

 

รายการ 

งบการเงนิรวม 
สาํหรับงวดหกเดือนสิ )นสุดวันที� 30 มิถุนายน 

2558 2559 

พันบาท % พันบาท % 

รายได้          

 รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการที�
เกี�ยวข้อง 

 
4,426,083 45.6 

 
4,633,540 45.4 

 รายได้จากการขายอาหารและเครื�องดื�ม 5,032,715 51.8 5,329,689 52.3 

รายได้คา่เชา่ 56,894 0.6 56,963 0.6 
 รายได้อื�น 191,302 2.0 178,860 1.7 

รวมรายได้ 9,706,994 100.0 10,199,052 100.0 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย         
ต้นทนุขาย – กิจการโรงแรมและบริการที�
เกี�ยวข้อง 2,789,317  28.7 2,851,441  28.0 

 ต้นทนุขาย – อาหารและเครื�องดื�ม 2,711,951 27.9 2,850,278 27.9 

 คา่ใช้จา่ยในการขาย 405,360 4.2 444,933 4.4 
 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 2,250,817 23.2 2,495,848 24.5 

 ต้นทนุทางการเงิน 196,834 2.1 160,889 1.5 

รวมค่าใช้จ่าย 8,354,279 86.1 8,803,389 86.3 
สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุใน
บริษัทร่วม 28,109  0.3 51,493  0.5 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,380,824 14.2 1,447,156 14.2 

 คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (244,212) (2.5) (264,720) (2.6) 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 1,136,612 11.7 1,182,436 11.6 

 การแบ่งปันกาํไร         

 สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ 1,080,076 11.1 1,111,679 10.9 
 สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไมมี่อํานาจ
ควบคมุ 56,536 0.6 70,757 0.7 

 กาํไรสาํหรับงวด 1,136,612 11.7 1,182,436 11.6 

 กาํไรต่อหุ้นขั )นพื )นฐาน (บาท/หุ้น) 0.80 0.82 

 จาํนวนหุ้นสามัญเทยีบเท่า (พันหุ้น) 1,350,000 1,350,000 
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สว่นที� 3.3 (10) หน้าที� 8 

 

รายการ 

งบการเงนิรวม 
สาํหรับงวดหกเดือนสิ )นสุดวันที� 30 มิถุนายน 

2558 2559 

พันบาท % พันบาท % 

          

กาํไรสาํหรับงวด 1,136,612 11.7 1,182,436 11.6 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น         
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่
หน่วยงานตา่งประเทศ 

32,438 0.3  (26,572) (0.3) 

การเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมสทุธิของเงิน
ลงทนุเผื�อขาย 

30 - 49 - 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี-สุทธิจาก
ภาษีเงนิได้  32,468 0.3 (26,523) (0.3) 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด  1,169,080 12.0 1,155,913 11.3 

 การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม         
 สว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ 1,104,268 11.4 1,091,852 10.7 
 สว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไมมี่อํานาจควบคมุ 64,812 0.6 64,061 0.6 
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สว่นที� 3.3 (10) หน้าที� 9 

งบกระแสเงินสด 
 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

สาํหรับปีสิ )นสุดวันที� 31 ธันวาคม 
สาํหรับงวด 6 เดือนสิ )นสุด

วันที� 30 มิถุนายน 
2556 

(ปรับปรุงใหม่) 
2557  

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

 
2558 2559 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน        

 กําไรสําหรับงวด 1,400,332 1,297,374 1,763,702 1,136,612  1,182,436 

 รายการปรับปรุง      

 หนี �สงสยัจะสญู (กลบัรายการ) 19,981 (17,788) 5,705 2,806  (159) 

หนี �สงสยัจะสญูเงินให้กู้ ยืมระยะสั �นแก่กิจการอื�น - 34,504 - - - 

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากมลูคา่สินค้าที�ลดลง  (123) 935 (211) (60) (1,801) 

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 1,577,965 2,014,686 2,092,877 937,666 984,905 

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์  33,506 22,771 443 (15,167) (28,380) 

ขาดทนุจากการจําหน่ายอาคารและอปุกรณ์  - 89,925 95,835 7,007  61,828 

 สว่นแบง่ (กําไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (21,533) 43,161 73,645 (28,109) (51,493) 

 กําไรจากการซื �อธุรกิจ - (86,476) - -   

 กําไรจากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมเงินลงทนุ - (16,598) - -  

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

 ประมาณการคา่รื �อถอน 11,629 11,222 8,887 - - 

ต้นทนุทางการเงิน 506,576 455,314 379,549 196,834  160,889 

 โอนรายได้รับลว่งหน้ารอตดับญัชีเป็นรายได้ (232,248) (248,002) (235,595) (95,530) (110,944) 

 ขาดทนุจากการปิดสาขา (กลบัรายาการ) 13,536 41,480 (1,171) (8,144) (23,132) 

 คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 425,951 366,366 430,959 244,212                           264,720 

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กิดขึ �นจริง (7,084) - - -  -  

(กลบัรายการ) คา่เผื�อมลูคา่อาคารและอปุกรณ์ที�ลดลง (5,883) - - - - 

(กลบัรายการ) คา่เผื�อมลูคา่สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (1,228) - - - - 

 กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง      

   ในสินทรัพย์และหนี )สินดาํเนินงาน 3,737,166 4,024,112 4,629,869 2,378,127 2,438,869 
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สว่นที� 3.3 (10) หน้าที� 10 

 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

สาํหรับปีสิ )นสุดวันที� 31 ธันวาคม 
สาํหรับงวด 6 เดือนสิ )นสุด

วันที� 30 มิถุนายน 
2556 

(ปรับปรุงใหม่) 
2557  

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

 
2558 2559 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

 การเปลี	ยนแปลงในสินทรพัย์และหนี�สินดําเนินงาน      

 ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น (100,085) (153,042) (142,164) 97,718 82,320 

 สินค้าคงเหลือ (141,450) (19,634) (36,991) 48,127 34,723 

 สินทรัพย์หมนุเวียนอื�น 44,468 8,814 (65,368) (24,608) (7,692) 

 สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�น (7,421) (18,872) 10,384 (4,849) (5,376) 

 เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น 472,262 233,254 (7,429) (353,611) (185,725) 

 หนี �สินหมนุเวียนอื�น 8,616 (87,608) (27,873) (84,674) (33,716) 

 รายได้รับลว่งหน้ารอตดับญัชี 122,260 161,479 112,598 35,872 53,968 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (3,289) (8,756) (18,635) 2,678 10,652 

จา่ยคา่รื �อถอน (3,298) (4,656) (4,823) (1,720) (2,148) 

จา่ยสํารองการคํ �าประกนั (56,188) - - - - 

 หนี �สินไมห่มนุเวียนอื�น 92,445 85,344 (111,708) 36,003 50,854 

 เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,165,486 4,220,435 4,337,860 2,129,063 2,436,729 

 จา่ยภาษีเงินได้ (232,379) (199,679) (226,636) (85,797)           (158,072) 

 เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,933,107 4,020,756 4,111,224 2,043,266 2,278,657 

 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน      

 รับชําระเงินให้กู้ ยืมแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 116,000 - - - - 

 เงินสดรับจากเงินให้กู้ ยืมแก่บคุคลหรือกิจการอื�น 182,451 - - - - 

 เงินให้กู้ ยืมแก่กิจการอื�นลดลง (เพิ�มขึ �น) (70,000) (4,464) 5,000 5,000 2,270 

ซื �อที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์, และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอื�น (2,003,184) (1,371,344) (1,553,313) (493,388) (659,310) 

ซื �อลิขสิทธิLซอฟท์แวร์ - - - (16,490) (18,369) 

ซื �อสิทธิการเชา่ - (279,698) (248,449) (25,876) (22,316) 

เงินสดจา่ยสทุธิจากการซื �อเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (120,000) (105,196) - - - 

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

เงินสดจา่ยลว่งหน้าคา่ก่อสร้างลดลง (เพิ�มขึ �น) - - (11,864) 5,027 6,004 

รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม 37,871 25,139 25,058 12,975 12,813 

เงินสดรับจากการจําหนา่ยอาคารและอปุกรณ์ 3,298 11,892 17,192 29,254 12,943 

 เงินสดรับจากเงินลงทนุชั�วคราว 3,960 - - - - 

 เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,841,332) (1,714,151) (1,766,376) (483,498) (659,623) 
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รายการ 

งบการเงนิรวม 

สาํหรับปีสิ )นสุดวันที� 31 ธันวาคม 
สาํหรับงวด 6 เดือนสิ )นสุด

วันที� 30 มิถุนายน 
2556 

(ปรับปรุงใหม่) 
2557  

(ปรับปรุงใหม่) 
2558 

 
2558 2559 

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ      

 เงินกู้ ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงินลดลง, สทุธิ (390,000) (850,000) (942,858) (598,850) 270,993 

 จา่ยดอกเบี �ย (607,345) (406,810) (345,362) (201,168) (167,550) 

 จา่ยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท (405,000) (540,000) (540,000) (540,000) (674,874) 

จา่ยเงินปันผลจากบริษัทยอ่ยให้สว่นได้เสียที�ไมมี่อํานาจควบคมุ (53,352) (53,428) (54,036) (26,676) (26,676) 

 ชําระคืนเงินกู้ ยืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั (17,445) - - - - 

ชําระคืนเงินกู้ ยืมบคุคลหรือกิจการอื�น - (41,000) (31,159) - (1,804) 

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

ชําระคืนหนี �สินสญัญาเชา่การเงิน (19,622) (27,360) (22,535) (11,388) (5,689) 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,082,849 154,279 385,263 - - 

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (758,376) (2,132,106) (1,749,902) (516,713) (388,475) 

 ชําระคืนเงินหุ้นกู้  (1,400,000) - - - (800,000) 

 จา่ยคืนสว่นของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม (93,000) - - - - 

 จา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม (4,637) - - - - 

 เงนิสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงนิ (1,665,928) (2,396,425) (2,600,589) (1,894,795) (994,075) 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ )น(ลดลง) สุทธิ 425,847 (89,820) (255,741) (335,027) 624,959  

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

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิ )นปี 722,686 632,866 377,125 297,839  1,002,084  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 741,518 645,650 448,314 340,735  1,135,223  

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (18,832) (12,784) (71,189) (42,896) (133,139) 

 722,686 632,866 377,125 297,839  1,002,084  

รายการที�มิใช่เงนิสด      

ยอดหนี �ค้างชําระจากการซื �อที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
   และลิขสิทธิLซอฟท์แวร์ 

 
279,180 

 
170,701 

 
189,710 75,214 100,012 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

สาํหรับปีบัญชีสิ )นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับงวด 6 
เดอืนสิ )นสุดวันที� 

30 มิถุนายน 2559 2556 2557 2558 
อัตราส่วนสภาพคล่อง      
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.38 0.43 0.30 0.37 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 0.21 0.22 0.12 0.19 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) 0.55 0.68 0.63 0.29 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี �การค้า (เท่า) 14.09 14.30 16.77 10.50 
ระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี�ย (วนั) 26 26 22 17 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เท่า) n/a n/a n/a n/a 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี�ย (วนั) n/a n/a n/a n/a 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี � (เท่า) 11.25 11.07 11.45 6.25 
ระยะเวลาการชําระหนี � (วนั) 32 33 32 14 
Cash Cycle (เท่า) n/a n/a n/a n/a 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร      
อตัรากําไรขั �นต้น (%) 55.66% 55.32% 56.12% 56.72% 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 13.61% 12.11% 14.07% 15.72% 
อตัรากําไรอื�น (%) 3.28% 3.30% 2.43% 2.43% 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 170.17% 185.96% 155.27% 145.16% 
อตัรากําไรสทุธิ (%) 7.67% 6.44% 8.69% 10.90% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 14.97% 14.15% 17.94% 11.05% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน      
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.0% 4.8% 6.8% 4.6% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 13.1% 15.5% 18.3% 10.4% 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.66 0.74 0.78 0.42 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ      
อตัราหนี �สินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 2.13 1.84 1.46 1.35 
อตัราหนี �สินที�มีภาระดอกเบี �ยตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น(1) (เท่า) 1.43 1.17 0.87 0.83 
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี �ย (เท่า) 6.81 10.37 12.56 14.54 
อตัราความสามารถชําระภาระผกูพนั (เกณฑ์เงินสด) (เท่า) 0.87 0.91 1.01 0.90 

อตัราความสามารถชําระดอกเบี �ยและเงินต้น (DSCR) (เท่า) 1.36 1.62 2.23 1.88 
อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) n/a n/a n/a n/a 

(1) ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิฯ ได้กําหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ดํารงอตัราหนี �สินที�มีภาระดอกเบี �ยต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ออก 

หุ้นกู้ ไมเ่กิน 2:1 (สองตอ่หนึ�ง) เทา่ ณ วนัสิ �นงวดบญัชีของแตล่ะปี  
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11. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 “ในการวิเคราะห์งบการเงิน และการจดัทําคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ  บริษัทฯ ได้ปรับปรุงในบางรายการเพื�อให้
สะท้อนผลการดําเนินงานที�แท้จริงของบริษัท เช่น การปรับปรุงรายการที�เป็นต้นทนุขายโดยไมนํ่ารายการคา่เสื�อมราคาและ
คา่ตดัจําหนา่ยสว่นที�ปันสว่นเป็นต้นทนุขาย เป็นต้น ทั �งนี � รายการใดที�แตกตา่งไปจากที�ปรากฏในสว่น 7.7 (89) บริษัทฯ ได้
มีหมายเหตกํุากบัในรายการดงักลา่ว” 
 
11.1 ภาพรวมของผลการดาํเนินงาน 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม 19,216.1 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 9B9.3 ล้านบาท หรือ 5.3% จากปีก่อน 
ประกอบด้วย รายได้รวมของธุรกิจโรงแรมเพิ�มขึ �น 9.8% และรายได้รวมของธุรกิจอาหารเพิ�มขึ �น 2.0% บริษัทและบริษัท
ยอ่ยมีกําไรก่อนคา่เสื�อมราคา คา่ตดัจําหนา่ย ต้นทนุทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จํานวน 4,209.0 ล้านบาท 
เพิ�มขึ �นจากปีก่อน 636.2 ล้านบาท หรือ 17.8% และมีกําไรสทุธิจากการดําเนินงานปกติ 1,777.9 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 623.1 
ล้านบาท หรือ 53.9% จากปีกอ่น และมีกําไรสทุธิหลงัรายการพิเศษ 1,675.7 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 487.2 ล้านบาท หรือ 
41.0%  

ในปี 2558 สถานการณ์ด้านการเมืองเริ�มมีความสงบเรียบร้อย  ทําให้จํานวนนกัทอ่งเที�ยวกลบัเข้ามาทอ่งเที�ยว
เพิ�มขึ �น โดยในภาพรวม นกัทอ่งเที�ยวชาวตา่งชาติที�เข้ามาประเทศไทยในปี 2558 นี � มจํีานวนทั �งสิ �นกวา่ 29.9 ล้านคน (หรือ
เพิ�มขึ �น 20.4%) จากปีก่อน ทําให้โรงแรมมีอตัราการเข้าพกัเฉลี�ยเทา่กบั 80.5% เพิ�มขึ �น 5.7 จดุ จากปีก่อน  โดยโรงแรมใน
กรุงเทพฯ มีอตัราการเติบโตของการเข้าพกัที�สงูสดุเมื�อเทียบกบัสถานที�อื�น นอกจากนี � รายได้ที�เพิ�มขึ �นของธุรกิจโรงแรม ยงั
เป็นผลจากการลงทนุเพิ�มเติมในโรงแรม กะตะภเูก็ต ร้อยละ 49.00 ในเดอืนตลุาคม 2557 (เดมิถือหุ้นทางตรงร้อยละ 
50.00) ทําให้สดัสว่นการลงทนุคดิเป็นร้อยละ 99.00 สง่ผลให้จากเดิมที�เป็นกิจการร่วมค้ากลายมาเป็นบริษัทยอ่ยและต้อง
นํามารวมในการจดัทํางบการเงินรวม ในขณะที�ธุรกิจอาหารนั �นมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื�องจากการขยายสาขาของแตล่ะ 
แบรนด์สทุธิ 11  สาขา  การขายสนิค้า premium และบตัร CRG Plus  ธุรกิจอาหารมจํีานวนสาขา ณ สิ �นปี 2558 ทั �งสิ �น 
792 สาขา 

 
สาํหรับผลการดําเนินงาน งวด B เดือนแรกของปี ^__` บริษัทฯ มีรายได้ รวม 89,8B^.7 ล้านบาท เพิ�มขึ �น a`7.7 

ล้านบาท หรือคิดเป็น _.8% โดยเป็นรายได้จากธุรกิจโรงแรม a,B77.B ล้านบาท เพิ�มขึ �น ^9b.c ล้านบาท (หรือ เติบโต 
a.c%) และรายได้จากธุรกิจอาหาร _,7^`.c ล้านบาท เพิ�มขึ �น ^`c.0 ล้านบาท (หรือเติบโต _.`%) และรายได้อื�น 8``.9 
ล้านบาท ซึ�งลดลง 8^.a ล้านบาท (หรือ _.`%)  จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีที�ผ่านมา รายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้
จากธุรกิจอาหาร คิดเป็นสดัสว่น aB._% และ _7._% ของรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อื�น) ตามลําดบั (B เดือนแรก/^__b 
เทา่กบั aB.b% : _7.^%)  

 
บริษัทฯ มีกําไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจําหน่าย ดอกเบี �ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) ^,7b9.` ล้านบาท 

เติบโตขึ �น _B._ ล้านบาท หรือ ^.a% จากช่วงเดียวกนัของปีที�แล้ว โดยอตัราการเติบโตของกําไร  ของโรงแรมอยู่ที� 8.`% 
และของธุรกิจอาหาร อยู่ที� 7.c%  บริษัทฯ รายงานกําไรสทุธิส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ สําหรับงวด B เดือนแรก อยู่ที� 
8,888.c ล้านบาท เติบโตขึ �น 78.B ล้านบาท (หรือ ^.`%) โดยเป็นการเติบโตของธุรกิจโรงแรม ^7.9 ล้านบาท (หรือ 7.9%)  
และ อาหาร  b.B ล้านบาท (หรือ ^.b%) 
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11.1.1 ผลการดาํเนินงานของปี 2558 
ทั �งนี � ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ตามงบกําไรขาดทนุรวม ประจําปี 2558 สิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 

2558 สามารถวิเคราะห์ได้ ดงันี � 
(หน่วย: ล้านบาท) ปี 2557 ปี 2558 

 
เปลี'ยนแปลง  

(เพิ'มขึ *น + / ลดลง -) 
 จาํนวนเงนิ % จาํนวนเงนิ % % % 

รายได้จากธุรกิจโรงแรม 7,949.8 43.5% 8,728.2 45.4% +778.4 +`.b% 
รายได้จากธุรกิจอาหาร 9,900.8 54.2% 10,094.5 52.5% +193.7 +2.0% 
รายได้อื�น(1) 405.2 2.2% 393.4 2.1% -11.8 -^.b% 
              รวมรายได้ 18,255.8 100.00% 19,216.1 100.0% +`B9.7 +_.7% 
ต้นทนุขาย – ธุรกิจโรงแรม(2) (2,945.1) 16.1% (3,321.6) (17.3%) +349.5 +11.8% 
ต้นทนุขาย - ธุรกิจอาหาร(2) (4,884.0) (26.8%) (4,779.1) (24.9%) -104.9 -2.1% 
              รวมต้นทนุขาย(2) (7,829.1) (42.9%) (8,100.7) (42.2%) +244.6 +3.1% 
หกั คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร (6,880.3) (37.7%) (6,935.0) (36.1%) +54.7 +0.8% 
บวก สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสีย 26.4 0.1% 28.6 0.1% +2.2 +8.2% 
กาํไรก่อนค่าเสื'อมราคา ค่าตัดจาํหน่าย ดอกเบี *ยจ่าย และภาษีเงิน
ได้ (EBITDA) 

3,572.8 19.6% 4,209.0 21.9% +636.2 +1c.b% 

หกั คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย (1,587.7) (8.7%) (1,607.8) (8.4%) +20.1 +1.3% 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี *ยจ่าย และภาษีเงนิได้ (EBIT) 1,985.1 10.9% 2,601.2 13.5% +616.1 +31.0% 
หกั ต้นทนุทางการเงิน(7) (455.3) (2.5%) (404.6) (2.1%) -50.7 -11.1% 
หกั ภาษีเงินได้ (366.4) (2.0%) (431.0) (2.2%) +64.6 +17.6% 
หกั กําไรสทุธิสว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไมมี่อํานาจควบคมุ (108.9) (0.6%) (88.0) (0.5%) -20.9 -19.2% 
บวก รายได้จากการตดัจําหน่ายคา่เชา่รับลว่งหน้า –เซ็นทาราแกรนด์ 
สมยุ 

100.3 0.5% 100.3 0.5% - - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาํเนินงานปกติ 1,154.8 6.3% 1,777.9 9.3% +623.8 +53.9% 
รายการพิเศษ       
บวก สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในกองทนุรวมตามวิธีสว่นได้เสีย        
(กําไร/ ขาดทนุจากการประเมินราคาทรัพย์สิน) (69.4) (0.4%) (102.2) (0.5%) +32.8 +47.3% 
บวก กําไรจากการซื �อธุรกิจและการปรับมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุ 103.1 0.6% - - -103.1 -100.0% 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,188.5 6.5% 1,675.7 8.7% +487.^ +41.0% 

กาํไรขั *นต้น 10,021.6 56.1% 10,722.1 57.0% +c99._ +c.9% 
(1)  รายได้อื�นประกอบด้วยรายได้จากการบริหารโรงแรมของบคุคลอื�น ซึ�งว่าจ้างให้บริษัทเข้าบริหารงานภายใต้สญัญาบริหารโรงแรม (Hotel Management 

Agreement) รายได้คา่เช่าและคา่บริการ รายได้จากเงินสนบัสนนุทางการตลาด รายได้จากเงินชดเชยคา่สนิไหมและอื�นๆ เป็นต้น ทั �งนี � การคํานวณจะ
ไม่รวมรายการที�ไมเ่กี�ยวข้องกบัการดําเนินงาน เช่น รายได้จากการตดัจําหน่ายคา่เช่ารับลว่งหน้า –เซน็ทาราแกรนด์ สมยุ, กําไรจากการซื �อธุรกิจและ
การปรับมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุ และเงินปันผลรับจากกองทนุรวม 

(2) ต้นทนุขายไม่รวมคา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่ายสว่นที�ปันสว่นเป็นต้นทนุขาย. 
(7) หกัเงินปันผลรับจากกองทนุรวม 

 
รายได้จากการขายและบริการ   

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการดาํเนินงานหลกั 2 ประเภท ได้แก่ รายได้จากธุรกิจโรงแรม และรายได้จาก
ธุรกิจอาหาร โดยรายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจอาหารในปี 2558 มีสดัสว่น 47 : 53 (ปี 2557: 46 : 54)  
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ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม 19,216.1 ล้านบาท (ปี 2557: 18,255.8 ล้านบาท) เพิ�มขึ �น 960.3 
ล้านบาท หรือ 5.3% ดงันี � 

 
รายได้จากธุรกิจโรงแรม 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีโรงแรมภายใต้การบริหารทั �งสิ �น จํานวน 69 โรงแรม (14,583 ห้อง) โดยเป็นโรงแรม
ที�เปิดดาํเนินการแล้วทั �งสิ �น  40 โรงแรม และเป็นโรงแรมที�กําลงัพฒันา  29 โรงแรม  ในสว่น  40 โรงแรมที�เปิดดาํเนินการ
แล้วนั �น 15 โรงแรม ( 3,825 ห้อง) เป็นโรงแรมที� ทางบริษัท เป็นเจ้าของ และ อีก  25 โรงแรม เป็นโรงแรมภายใต้สญัญา
บริหาร 

สถิติการดําเนินงานด้านห้องพกั (โรงแรมที�ทางบริษัทเป็นเจ้าของ) 

 

 
 
 

  

อตัราการเข้าพกั (OCC) 2557 2558 เปลี�ยนแปลง (จดุ) 
กรุงเทพฯ 61.6% 81.3% 19.7% 
ตา่งจงัหวดั 78.9% 79.6% 0.7% 
มลัดีฟท์ 90.6% 86.2% -4.4% 
ยอดรวม – ประเทศไทย 73.7% 80.1% 6.4% 
ยอดรวมทั *งหมด 74.8% 80.5% 5.7% 
ราคาห้องพกัเฉลี�ย (ARR) 2557 2558 เปลี�ยนแปลง (%) 
กรุงเทพฯ 3,112 3,248 4.4% 
ตา่งจงัหวดั 3,987 4,017 0.7% 
มลัดีฟท์ 17,455 19,133 9.6% 
ยอดรวม – ประเทศไทย 3,766 3,781 0.4% 
ยอดรวมทั *งหมด 4,855 4,809 -1.0% 
ราคาห้องพกัเฉลี�ยตอ่ห้องทั �งหมด (Revpar) 2557 2558 เปลี�ยนแปลง (%) 
กรุงเทพฯ 1,917 2,642 37.8% 
ตา่งจงัหวดั 3,146 3,197 1.6% 
มลัดีฟท์ 15,814 16,495 4.3% 
ยอดรวม – ประเทศไทย 2,775 3,030 9.2% 
ยอดรวมทั *งหมด 3,632 3,872 6.6% 
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 รายได้จากธุรกิจโรงแรม 
 

ปี 2557 
(ล้านบาท) 

ปี 2558 
(ล้านบาท) 

เพิ'มขึ *น 
(ลดลง) 

% 

1. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ 99a.8 1,087.8 1b7.c +^9.7% 
2. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หวัหิน 628.^ 644.8 ^7.B +3.b% 
3. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมยุ 438.2 455.4 17.2 +3.9% 
4. โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 1_B.a 170.2 87.b +b.b% 
5. โรงแรมเซ็นทาราแมส่อดฮิลล์รีสอร์ท 34.6 33.4 (1.2) -3.5% 
6. โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมยุ 12c.b 119.0 (b.b) -B.`% 
7. โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภเูก็ต 93.3 94.7 1.4 +1.5% 
8. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี� 467.4 503.1 35.7 +7.6% 
9. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 1,1^B.b 1,536.9 489.8 +3B.a% 
10. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พทัยา 1,11^.b 1,115.5 ^.c +9.^% 
11. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทภเูก็ต 746.7 761.7 15.0 +^.9% 
12. โรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภเูก็ต 378.8 358.1 (20.7) -5.5% 
13. โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภเูก็ต * 46.0 140.9 94.9 +206.3% 
14. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปามลัดีฟท์ 862.6 792.1 (70.5) -8.2% 
15. โรงแรมเซ็นทาราราสฟชิูรีสอร์ทและสปา มลัดีฟท์ 816.9 885.3 68.4 +8.4% 
16. อื�นๆ 16.^ 29.3 13.8 +b9.`% 
       รวมรายได้ธุรกิจโรงแรม 7,949.8 8,728.2 778.4 +9.8% 

* โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต เปลี�ยนจากกิจการร่วมคา้มาเป็นบริษัทย่อย ตั$งแต่วนัที� 7 ตลุาคม พ.ศ. 2557 

 
ในปี 2558 การเติบโตของรายได้ของธุรกิจโรงแรมที�เพิ�มขึ �น 7cb.a ล้านบาท (หรือเพิ�มขึ �น 9.8%) จากปีก่อนนั �น 

สาเหตหุลกัมาจากการเติบโตของ อตัราการเข้าพกั โดยอตัราการเข้าพกัใน ปี 2558 ที� 80.5% ถือเป็นอตัราการเข้าพกัที�
สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ การเติบโตของอตัราเข้าพกั ทําให้ราคาห้องพกัเฉลี�ยต่อห้องทั �งหมด (Revpar) เพิ�มขึ �น 6.6% ใน
ส่วนราคาห้องพักเฉลี�ย (ARR) มีการเติบโตในทุกสถานที�หลกั คือ กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และ มลัดีฟท์ แต่ตัวเลขใน
ภาพรวม จะลดลงประมาณ 1% ซึ�งเป็นผลจากสดัสว่นรายได้ของโรงแรมกรุงเทพฯ ที�เพิ�มขึ �น ในขณะที�รายได้จากโรงแรม
ที�มลัดีฟท์ ซึ�งเป็นโรงแรมที�มีราคาห้องพกัเฉลี�ยสงู มีสดัสว่นที�ลดลง   
 

ในปี 2557 โรงแรมในกรุงเทพฯและจงัหวดัใกล้เคียง เช่น พทัยา หวัหิน ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์การชุมนุม
ทางการเมือง  ทําให้อัตราการเข้าพักค่อนข้างตํ�าโดยเฉพาะในช่วงเวลาที�มีเหตุการณ์ชุมนุมดังกล่าว ในปี 2558 
สถานการณ์ด้านการเมืองเริ�มมีความสงบเรียบร้อย จึง ทําให้จํานวนนกัท่องเที�ยวกลบัเข้ามาท่องเที�ยวเพิ�มขึ �นเป็นอย่าง
มาก ถึงแม้จะมีเหตกุารณ์ ระเบิดกลางเมือง ในช่วงเดือน สงิหาคม 2558  แต่เหตกุารณ์ดงักลา่ว มีผลกระทบต่ออตัราการ
เข้าพกัในระยะสั �นเท่านั �น โดยภาพรวมนกัท่องเที�ยวที�เข้ามาประเทศไทยในปี 2558 นี � มีจํานวนทั �งสิ �นกว่า 29.9 ล้านคน 
(หรือเพิ�มขึ �น 20.4%) จากปี 2557 ทําให้โรงแรมของบริษัทมีอตัราการเข้าพกัเฉลี�ยเท่ากบั 80.5% หรือเพิ�มขึ �น 5.7 จุด จาก
ปีก่อน ทั �งนี � โรงแรมที�มีรายได้เพิ�มขึ �นหลกัๆ คือ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั�นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ�งเป็นโรงแรมที�ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง
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เป็นอย่างมาก ในปี 2557  โดยมีรายได้เพิ�มขึ �น 410.1 ล้านบาท และ 183.7 ล้านบาท ตามลําดบั  โรงแรมทั �งสองแห่งใน
กรุงเทพฯ มีการเติบโตของอตัราการเข้าพกั (OCC) และราคาห้องพกัเฉลี�ย (ARR) อยู่ที� 19.7 จุด และ 4.4% ตามลําดบั  
ราคาห้องพกัเฉลี�ยตอ่ห้องทั �งหมด (Revpar) เพิ�มขึ �นถึง 37.8% 
 

โรงแรมในต่างจงัหวดั มีอตัราการเข้าพกั (OCC) และ ราคาห้องพกัเฉลี�ย (ARR) เพิ�มขึ �น อยู่ที� 0.7 จุด และ 0.7%
ตามลําดบั ราคาห้องพกัเฉลี�ยต่อห้องทั �งหมด (Revpar) เพิ�มขึ �น 1.6%  การเติบโตของโรงแรมในต่างจงัหวดัไม่มากนกั 
เนื�องจากผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองในปี 2557 ไม่ได้รุนแรงเหมือนกับโรงแรมในกรุงเทพฯ  การลดลงของ
นกัทอ่งเที�ยวจากรัสเซียกวา่ 44% ในปี 2558 มีผลกระทบกบัอตัราการเข้าพกั และ ราคาห้องพกัเฉลี�ย โดยเฉพาะ โรงแรม
ใน พทัยา และ ภเูก็ต ซึ�งมีการแขง่ขนัคอ่นข้างสงู 
 

โรงแรมในมลัดีฟท์ มี ราคาห้องพกัเฉลี�ยตอ่ห้องทั �งหมด เพิ�มขึ �น 4.3% มีสาเหตหุลกัมาจากการแข็งค่าของเงินสกุล 
ดอลลาร์  สว่น อตัราการเข้าพกัของมลัดีฟท์ ที�ลดลง นั �น สืบเนื�องมาจากการงานปรับปรุงภาพลกัษณ์ในระหว่างปี  ในปี 
2559 งานปรับปรุงภาพลกัษณ์ของห้องพกัที�เหลอื คาดวา่จะจะมีการดําเนินงานนอกฤดกูาลทอ่งเที�ยว และ คาดวา่จะเสร็จ
สิ �นภายในเดือนกนัยายน 

 
รายได้จากธุรกิจอาหาร 
รายได้ของธุรกิจอาหารเพิ�มขึ �น 193.7 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �น 2.0% จากปีก่อน (ปี 2557: 9.33%) โดยสาเหตหุลกั

ของการเติบโตมาจากการขยายสาขาสาํหรับแบรนด์เดมิหรือเพิ�มจากสาขาที�ปิดปรับปรุงในปีก่อน การขายสนิค้า premium 
และบตัร CRG Plus ในปี 2558 ทางบริษัท ได้มีการออกชุดโปรโมชัน และการออกสื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ทั �งทาง
โทรทศัน์, หนงัสือพิมพ์และสื�อต่างๆ เพิ�มมากขึ �นอย่างต่อเนื�อง รวมไปถึงการปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื�อเพิ�ม
ยอดขาย โดย ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีแบรนด์ร้านอาหารทั �งสิ �น 12 แบรนด์ และ จํานวนสาขาร้านอาหารทั �งสิ �น 
จํานวน 792 สาขา (เพิ�มขึ �นสทุธิ 11 สาขา) 

 
ในปี 2558 อัตราการเจริญเติบโตของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และความเชื�อมั�นในการบริโภค ยังไม่มีการฟื�น

ตวัอยา่งเห็นได้ชดั  ทําให้ อตัรา การเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same-Store-Sales Growth) ในปีนี �ลดลงเล็กน้อย 
อยูที่� -0.7% (ปี 2557: 1.4%) ซึ�งก็เป็นไปในแนวทางเดียวกบัภาพรวมอตุสาหกรรม 
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  (หนว่ย : ล้านบาท)

 เครื'องหมายการค้า ปี 2557 ปี 2558 เพิ'มขึ *น 
(ลดลง) 

% 

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

* คตัสึยะเริ�มเปิดบริการ เมื�อเดือนกรกฎาคม 2557 

 
สถิติอตัราการเติบโตของยอดขาย  

  
อตัราการเติบโตของยอดขาย

จากสาขาเดิม (SSS)  
อตัราการเติบโตของยอดขาย

รวมทกุสาขา  (TSS) 
  2557 2558 2557 2558 
4 แบรนด์หลกั 1.8% -1.4% 9.4% 1.2% 
แบรนด์ อื�นๆ -2.8% 6.1% 8.5% 8.1% 
Average 1.4% -0.7% 9.3% 2.0% 
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จํานวนสาขาของแตล่ะเครื�องหมายการค้า ณ สิ �นปี 2557 และ 2558 เป็นดงันี � 
 เครื'องหมายการค้า 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 เพิ'มขึ *น (ลดลง) 

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

 รวม 781 792 11 

 
 

รายได้อื�น 
รายได้อื�นลดลง 11.8 ล้านบาท หรือ 2.8% จากงวดเดียวกนัของปีก่อน  รายได้อื�นประกอบด้วย รายได้จากการ

บริหารโรงแรมของบคุคลอื�น ซึ�งวา่จ้างให้บริษัทเข้าบริหารงานภายใต้สญัญาบริหารโรงแรม (Hotel Management 
Agreement) รายได้คา่เช่าและคา่บริการ รายได้จากเงินสนบัสนนุทางการตลาด รายได้จากเงินชดเชยคา่สนิไหมและอื�นๆ 
เป็นต้น  

 
ต้นทนุขายและกําไรขั �นต้น 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายจํานวน 8,100.7 ล้านบาท (ปี 2557: 7,829.1 ล้านบาท) โดยคดิเป็น
อตัรากําไรขั �นต้น 57.0% (ปี 2557: 56.1%) โดยสามารถแยกแสดงตามธุรกิจหลกัได้ดงันี � 

ประเภทธุรกิจ ปี 2557 ปี 2558 % 
เปลี'ยนแปลง 

ต้นทุนขาย
(ล้านบาท) 

กาํไร
ขั *นต้น 

(ล้านบาท) 

อัตรากาํไร
ขั *นต้น 
(%) 

ต้นทุนขาย 
(ล้านบาท) 

กาํไร
ขั *นต้น 

(ล้านบาท) 

อัตรากาํไร
ขั *นต้น 
(%) 

ของต้นทุน
ขาย 

ธุรกิจโรงแรม 2,945.1 5,004.7 63.0% 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* 7,829.1 10,021.6 56.1% 8,100.7 10,722.1 57.0% +3.1% 

*หมายเหต:ุ ต้นทนุขายและกําไรขั �นต้นไมร่วมคา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่ายสว่นที�ปันสว่นเป็นต้นทนุขาย 
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ธุรกิจโรงแรม 
ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายจากธุรกิจโรงแรมจํานวน 3,321.6 ล้านบาท ซึ�งประกอบด้วยต้นทนุ

ทางตรง เช่น ต้นทุนการให้บริการห้องพัก ต้นทุนอาหารและเครื�องดื�ม เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานของแผนกที�
เกี�ยวข้อง คา่วสัดสุิ �นเปลอืง เป็นต้น โดยเมื�อเปรียบเทียบกบัรายได้ คิดเป็นอตัรากําไรขั �นต้น 61.9% ของรายได้จากการขาย
และบริการ (ปี 2557: 63.0%) อตัรากําไรขั �นต้นลดลงจากปีก่อน  สาเหตหุลกัเนื�องจากอตัราค่าห้องพกัที�ลดลงเป็น 4,809 
บาท จากเดิม 4,855 บาท ในปีก่อน 

 
ธุรกิจอาหาร 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายจากธุรกิจอาหารจํานวน 4,779.1 ล้านบาท ซึ�งประกอบด้วยต้นทนุ
ทางตรง เช่น ต้นทนุอาหารและเครื�องดื�ม เงินเดือนและสวสัดิการพนกังานของแผนกที�เกี�ยวข้อง คา่วสัดสุิ �นเปลอืง เป็นต้น 
โดยคิดเป็นอตัรากําไรขั �นต้น 52.7% ของรายได้จากการขาย (ปี 2557: 50.7%) อตัรากําไรขั �นต้นเพิ�มขึ �นจากช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากการลดลงของต้นทนุขาย เนื�องจากการปรับลดราคาของวตัถดุิบ การบริหารจดัการต้นทนุ 
และการเปลี�ยนรายการสนิค้าชดุโปรโมชั�นบางรายการรวมไปถงึมกีารปรับราคาขายเพิ�มขึ �น 
 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร   

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร ได้แก่ เงินเดือนและสวสัดกิารพนกังาน คา่บริหารโรงแรม คา่เชา่ คา่บริการการใช้
บตัรเครดติ คา่สทิธิ�เครื�องหมายการค้า เป็นต้น โดยในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารรวม
จํานวน 6,935 ล้านบาท (รวมรายการที�เป็นต้นทนุทางอ้อม)  เพิ�มขึ �น 54.7 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �น 0.8%  โดยเมื�อ
เปรียบเทียบกบัรายได้รวม คิดเป็น 36.1% ของรายได้รวม (ปี 2557: 37.7%) อตัราคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ�มขึ �น
จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากการขยายสาขาของธุรกิจอาหารในระหวา่งปีงวดเดียวกนัปีที�แล้วรวมทั �งสิ �น 
11 สาขา แตอ่ยา่งไรก็ตาม เมื�อเปรียบเที�ยบกบัรายได้รวม อตัราของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารนั �น ยงัตํ�ากวา่ปีก่อน  
เนื�องจากการเพิ�มขึ �นของรายได้รวม และการบริหารจดัการคา่ใช้จา่ยโดยรวมที�มีประสทิธิภาพมากขึ �น ในปีนี � 
 
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี(*ไมร่วมรายการขาดทนุจากการประเมินราคาทรัพย์สนิ)   

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 28.6 ล้านบาท กลา่วคือ เพิ�มขึ �น
จากปี 2557 จํานวน 2.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.2% ของสว่นแบ่งกําไรในปีก่อน เนื�องจากกําไรจากกองทนุรวมสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (CTARAF) ซึ�งเป็นเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์   
เพิ�มขึ �นจากปีที�ผา่นมา 

 
กําไร/ขาดทนุสทุธิสว่นที�เป็นของสว่นได้เสยีที�ไมม่ีอํานาจควบคมุ  

 ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกําไรสทุธิสว่นที�เป็นของสว่นได้เสยีที�ไมม่ีอํานาจควบคมุ 88.0 ล้านบาท (ปี 2557: 
กําไร 108.9 ล้านบาท) กลา่วคือ ลดลงจากปี 2557 จํานวน 20.9 ล้านบาท หรือคดิเป็น 19.2% ของกําไรสทุธิสว่นที�เป็น
ของสว่นได้เสยีที�ไมม่ีอํานาจควบคมุในปีก่อน 
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รายการพิเศษ 
ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในกองทนุรวมตามวิธีส่วนไดเ้สีย(จากการประเมินราคาทรพัย์สิน) – บริษัทมีสว่นแบง่

ขาดทนุจากการประเมินราคาทรัพย์สนิของกองทนุรวมสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราซึ�ง
เป็นบริษัทร่วม จํานวน 102.2 ล้านบาท ณ สิ �นปี 2558 เพิ�มขึ �นจากปี 2557 เป็นจํานวน 32.8 ล้านบาท  

กําไรจากการซื$อธุรกิจและการปรบัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทนุ (ปี 2557) – จากการที�ธุรกิจโรงแรมได้ขยายธุรกิจ 
โดย วนัที� 7 ตลุาคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้เข้าซื �อกิจการในสดัสว่นเพิ�มเติมร้อยละ 49.00 (เดิมถือหุ้นทางตรงร้อยละ 50.00) 
ของโรงแรม กะตะภเูก็ต จํากดั ทําให้สดัสว่นของการลงทนุรวมคิดเป็นร้อยละ 99.00 เงินลงทนุในบริษัทโรงแรม กะตะภเูก็ต 
จํากดั ได้เปลี�ยนสถานะจากสว่นได้เสยีในการร่วมค้าเป็นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

เนื�องจากเงินลงทุนที�แต่เดิมกลุ่มบริษัทได้เคยบันทึกส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในกิจการที�
ควบคมุร่วมกนั ดงักลา่ว เมื�อกลุม่บริษัทได้ขยายธุรกิจและเข้าลงทนุเพิ�มเติม อนัสง่ผลให้กิจการที�ควบคมุร่วมกนั  กลายมา
เป็นบริษัทยอ่ย ในทางบญัชี บริษัทจะต้องทําการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมก่อนการเข้าซื �อกิจการดงักลา่ว สง่ผลให้เงินลงทนุ
ที�แต่เดิมเคยรับรู้มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ต้องปรับราคาให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของกิจการ จากสาเหตุที�ได้กล่าวมา
เบื �องต้น ทําให้บริษัทรับรู้รายการพิเศษเป็นกําไรจากการซื �อธุรกิจและการปรับมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุจํานวน 103.1 
ล้านบาท   
 
กําไรสทุธิ 

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกําไรสทุธิสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ จํานวน 1,675.7 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปี
ก่อน 487.2 ล้านบาท หรือ 41.0% โดยมีสดัสว่นกําไรสทุธิตอ่รายได้รวมเทา่กบั 8.7%  เพิ�มขึ �นจากปีที�แล้วซึ�งเทา่กบั 6.5% 
จากการเพิ�มขึ �นของรายได้และบริษัทและบริษัทยอ่ยสามารถบริหารจดัการต้นทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึ �น 
 
11.1.2 ผลการดาํเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2559 

ทั �งนี � ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ตามงบกําไรขาดทนุรวม งวด 6 เดือนแรกปี 2558 และ 2559  
สิ �นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2558 และ 30 มิถนุายน 2559 ตามลาํดบั สามารถวิเคราะห์ได้ ดงันี � 

(หน่วย: ล้านบาท) 6 เดือน/2559 6 เดือน/2558 
 

เปลี'ยนแปลง  
(เพิ'มขึ *น + / ลดลง -) 

 จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวน
เงนิ 

% 

รายได้จากธุรกิจโรงแรม 4,633.6 a_.B% 4,426.1 45.8% +^9c._ +a.c% 
รายได้จากธุรกิจอาหาร 5,329.7 52.a% 5,032.7 52.0% +^`c.9 +_.`% 
รายได้อื�น 8``.9 ^.9% 211.4 2.2% -8^.a -_.`% 
              รวมรายได้ 10,162.3 100.0% 9,669.0 100.0% +493.3 +5.1% 
ต้นทนุขาย – ธุรกิจโรงแรม(1) (1,700.6) (1B.7%) (1,597.2) (16.5%) +897.a +B._% 
ต้นทนุขาย - ธุรกิจอาหาร(1) (2,519.2) (24.8%) (2,387.1) (24.7%) +17^.8 +_._% 
              รวมต้นทนุขาย(1) (4,219.8) (41.5%) (3,984.3) (41.2%) +^7_._ +_.`% 
หกั คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร(2) (3,613.1) (35.6%) (3,388.5) (35.0%) +^^a.B +B.B% 
บวก สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 51.5 0.5% 28.1 0.3% +27.a +b7.^% 
กําไรก่อนค่าเสื'อมราคา ค่าตัดจําหน่าย ดอกเบี *ยจ่าย และภาษีเงนิได้ 
(EBITDA) 

2,380.9 23.4% 2,234.3 24.1% +GH.H +9.7% 

หกั คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย (809.6) (8.0%) (783.5) (8.1%) +^B.8 +7.7% 
กําไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี *ยจ่าย และภาษีเงนิได้ (EBIT) 1,571.2 15.4% 1,540.8 16.0% +IJ.K +L.J% 
หกั ต้นทนุทางการเงิน (173.9) (1.7%) (209.8) (2.2%) -7_.` -1c.8% 
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(หน่วย: ล้านบาท) 6 เดือน/2559 6 เดือน/2558 
 

เปลี'ยนแปลง  
(เพิ'มขึ *น + / ลดลง -) 

 จํานวนเงนิ % จํานวนเงนิ % จํานวน
เงนิ 

% 

หกั ภาษีเงินได้ (264.7) (2.6%) (244.2) (2.5%) +^9._ +b.a% 
หกั (กําไร) ขาดทนุ สทุธิสว่นที�เป็นของสว่นได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ (70.8) (0.7%) (56.5) (0.6%) +8a.^ +^_.^% 
บวก รายได้จากการตดัจําหน่ายคา่เช่ารับลว่งหน้า –เซน็ทาราแกรนด์ สมยุ 49.8 0.5% 49.8 0.5% - - 
กําไรสุทธิ 1,111.7 10.9% 1,080.1 11.2% +IM.H +L.N% 

กําไรขั *นต้น 5,743.5 57.6% 5,473.4 G7.9% +LOJ.M +K.9% 
(1) ต้นทนุขายไม่รวมคา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่ายสว่นที�ปันสว่นเป็นต้นทนุขาย 
(2)  รวมรายการที�เป็นต้นทนุทางอ้อม 

 

 
รายได้จากการขายและบริการ   

สาํหรับผลการดําเนินงาน งวด B เดือนแรกของปี ^__` บริษัทฯ มีรายได้ รวม 89,8B^.7 ล้านบาท เพิ�มขึ �น a`7.7 
ล้านบาท หรือคิดเป็น _.8% โดยเป็นรายได้จากธุรกิจโรงแรม a,B77.B ล้านบาท เพิ�มขึ �น ^9b.c ล้านบาท (หรือ เติบโต 
a.c%) และรายได้จากธุรกิจอาหาร _,7^`.c ล้านบาท เพิ�มขึ �น ^`c.9 ล้านบาท (หรือเติบโต _.`%) และรายได้อื�น 8``.9 
ล้านบาท ซึ�งลดลง 8^.a ล้านบาท (หรือ _.`%)  จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีที�ผ่านมา รายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้
จากธุรกิจอาหาร คิดเป็นสดัสว่น aB._% และ _7._% ของรายได้รวม (ไม่รวมรายได้อื�น) ตามลําดบั (B เดือนแรก/^__b 
เทา่กบั aB.b% : _7.^%)  

 
บริษัทฯ มีกําไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจําหน่าย ดอกเบี �ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) ^,7b9.` ล้านบาท 

เติบโตขึ �น _B._ ล้านบาท หรือ ^.a% จากช่วงเดียวกนัของปีที�แล้ว โดยอตัราการเติบโตของกําไร  ของโรงแรมอยู่ที� 8.`% 
และของธุรกิจอาหาร อยู่ที� 7.c%  บริษัทฯ รายงานกําไรสทุธิส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ สําหรับงวด B เดือนแรก อยู่ที� 
8,888.c ล้านบาท เติบโตขึ �น 78.B ล้านบาท (หรือ ^.`%) โดยเป็นการเติบโตของธุรกิจโรงแรม ^7.9 ล้านบาท (หรือ 7.9%)  
และ อาหาร  b.B ล้านบาท (หรือ ^.b%) 
 
ธุรกิจโรงแรม 
 

ณ 79 มิถนุายน ^__` บริษัทฯ มีโรงแรมภายใต้การบริหารทั �งสิ �น จํานวน Bc โรงแรม ( 8a,^B_ ห้อง) โดยเป็น
โรงแรมที�เปิดดําเนินการแล้วทั �งสิ �น  7b โรงแรม (c,B__ ห้อง)  และเป็นโรงแรมที�กําลงัพฒันา  ^` โรงแรม ( B,B89 ห้อง)  ใน
สว่น  7b โรงแรมที�เปิดดําเนินการแล้วนั �น 8_ โรงแรม (7,b^_ ห้อง) เป็นโรงแรมที� ทางบริษัท เป็นเจ้าของ และอีก  ^7 
โรงแรม (7,b79 ห้อง) เป็นโรงแรมภายใต้สญัญาบริหาร 
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สถติิการดาํเนินงานด้านห้องพกั (โรงแรมที'ทางบริษัทเป็นเจ้าของ) 
 
อตัราการเขา้พกั (OCC) ไตรมาส 2 ปี2558 ไตรมาส 2  ปี2559 เปลี�ยนแปลง (จุด) มค.- มยิ. 2558 มค.- มยิ. 2559 เปลี�ยนแปลง (จุด)

กรุงเทพฯ 79.3% 78.6% -0.8% 82.2% 81.8% -0.4%

ตา่งจังหวดั 74.4% 78.1% 3.7% 79.7% 83.0% 3.4%

มลัดีฟท์ 76.8% 81.5% 4.7% 83.2% 83.4% 0.2%

ยอดรวม – ประเทศไทย 75.9% 78.2% 2.3% 80.4% 82.6% 2.2%

ยอดรวมทั�งหมด 76.0% 78.4% 2.4% 80.6% 82.7% 2.1%

ราคาหอ้งพกัเฉลี�ย (ARR) ไตรมาส 2 ปี2558 ไตรมาส 2  ปี2559 % เปลี�ยนแปลง มค.- มยิ. 2558 มค.- มยิ. 2559 % เปลี�ยนแปลง

กรุงเทพฯ 3,168                 3,383                 6.8% 3,158            3,397            7.6%

ตา่งจังหวดั 3,424                 3,285                 -4.0% 4,365            4,223            -3.3%

มลัดีฟท์ 16,401               16,718               1.9% 19,366           20,743           7.1%

ยอดรวม – ประเทศไทย 3,343                 3,315                 -0.8% 3,993            3,976            -0.4%

ยอดรวมทั�งหมด 4,213                 4,236                 0.5% 5,039            5,095            1.1%

ราคาหอ้งพกัเฉลี�ยต่อหอ้งท ั�งหมด (Revpar) ไตรมาส 2 ปี2558 ไตรมาส 2  ปี2559 % เปลี�ยนแปลง มค.- มยิ. 2558 มค.- มยิ. 2559 % เปลี�ยนแปลง

กรุงเทพฯ 2,513                 2,657                 5.7% 2,595            2,778            7.0%

ตา่งจังหวดั 2,548                 2,565                 0.7% 3,477            3,507            0.8%

มลัดีฟท์ 12,595               13,629               8.2% 16,121           17,305           7.3%

ยอดรวม – ประเทศไทย 2,538                 2,593                 2.2% 3,211            3,286            2.4%

ยอดรวมทั�งหมด 3,200                 3,323                 3.8% 4,061            4,213            3.7%  
 
ภาพรวมการดาํเนินงานธุรกิจโรงแรมในไตรมาสที' L ปี LGGN 

 
ในไตรมาสที� 2 ปี 2559 ธุรกิจโรงแรม มีรายได้ (ไมร่วมรายได้อื�น) อยูที่� 8,`78.9 ล้านบาท เพิ�มขึ �น b8.9 ล้านบาท 

(หรือ +a.a%) จากไตรมาสที� ^ ของปีก่อน  การเติบโตของรายได้นี �เป็นการเติบโตทั �งจากอตัราเข้าพกัที�เพิ�มขึ �น (^.a จุด) 
และจากราคาห้องพกัเฉลี�ยที�เพิ�มขึ �น (+9._%)  ซึ�งเป็นผลทําให้ราคาห้องพกัเฉลี�ยตอ่ห้องทั �งหมดเพิ�มขึ �น 7.b%    
 

ภาพรวมอัตราการเข้าพักในไตรมาสที� ^ ในปี ^__` นี � อยู่ที� cb.a% ถือเป็นอัตราการเข้าพักที�สูงสุดเป็น
ประวตัิการณ์สําหรับไตรมาสที� ^  โดยการเติบโตโดยส่วนใหญ่ มาจาก โรงแรมในต่างจังหวดั และ มลัดีฟท์   สําหรับ 
โรงแรม ในกรุงเทพ อตัราการเข้าพกั ลดลงเลก็น้อย  การเติบโตของนกัทอ่งเที�ยวที�เข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื�อง เป็น
ปัจจยัหลกัที�ช่วยผลกัดนัให้เกิดการเติบโตของอตัราการเข้าพกัในไตรมาสที� ^ ในปีนี �  โดยในไตรมาส ^ นี � มีนกัท่องเที�ยว
เข้ามาประเทศไทยทั �งสิ �น c.B ล้านคน เพิ�มขึ �น จํานวน 9.B ล้านคน หรือคิดเป็นอตัราเติบโต ที� 8% เมื�อเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน  โดยกลุ่มนกัท่องเที�ยวจีนยงัมีการเติบโตถึง 87% และ นกัท่องเที�ยวจากยโุรปซึ�งมีอตัราการเข้าพกั
คอ่นข้างยาว มีการเติบโต 88% นําโดยนกัทอ่งเที�ยว รัสเซีย ที�เริ�มกลบัมาเที�ยวประเทศไทย และ มีอตัราการเติบโตถึง 7b% 
เมื�อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

 
ในส่วนของราคาห้องพัก ในภาพรวม ราคาห้องพักเฉลี�ยในกรุงเทพฯ มีอัตราการเติบโตสงูสุด เมื�อเทียบกับ 

โรงแรมในตา่งจงัหวดั และ มลัดีฟท์ การแขง่ขนัที�คอ่นข้างสงูโดยเฉพาะในตลาดพทัยาและภเูก็ต ยงัคงกดดนัราคาห้องพกั 
ในสอง ตลาดนี � ทําให้ภาพรวมตา่งจงัหวดัมรีาคาห้องพกัเฉลี�ยที�ลดลง อยา่งไรก็ดีเมื�อพิจารณาถึงราคาห้องพกัเฉลี�ยตอ่ห้อง
ทั �งหมด (Revpar) จะเห็นว่าในภาพรวม มีการเติบโตทั �งใน กรุงเทพฯ ต่างจังหวดั และมลัดีฟท์   โดยการเติบโตของ 



 สว่นที� 3 ผู้ออกตราสารหนี �  
 

สว่นที� 3.3 (11) หน้าที� 12 

Revpar ในกรุงเทพฯ เป็นผลมาจากการเติบโตของราคาห้องพกั เฉลี�ยเป็นปัจจัยหลกั  สําหรับตลาดมลัดีฟท์ การเติบโต
หลกัมาจาก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มลัดีฟท์ ซึ�งมีการปรับปรุงภาพลกัษณ์ครั �งใหญ่ ในปีที�แล้ว  
ภาพรวมการดาํเนินงานธุรกิจโรงแรมในงวด H เดือนแรก ปี 2559 (มค.-มิย.) 

 
รายได้ของธุรกิจโรงแรม (ไม่รวมรายได้อื�น) สําหรับงวด B เดือนแรก ปี 2559 อยู่ที� a,B77.B ล้านบาท เพิ�มขึ �น 

^9b.c ล้านบาท (หรือ +a.c%) จากงวดเดียวกนั ของปีก่อน  การเติบโตของรายได้นี �เป็นการเติบโตทั �งจากอตัราเข้าพกัที�
เพิ�มขึ �น (^.8 จดุ) และจากราคาห้องพกัเฉลี�ยที�เพิ�มขึ �น (+8.8%)  ซึ�งเป็นผลทําให้ราคาห้องพกัเฉลี�ยต่อห้องทั �งหมดเพิ�มขึ �น 
7.c%    

 
ภาพรวมอตัราการเข้าพกัในครึ�งปีแรกของปี ^__` นี �อยูที่� b^.c% โดยการเติบโตโดยสว่นใหญ่ มาจาก โรงแรมใน

ตา่งจงัหวดั สาํหรับ โรงแรม ในกรุงเทพ อตัราการเข้าพกั ลดลงเลก็น้อย  สําหรับครึ�งปีแรก จํานวนนกัท่องเที�ยวที�เข้ามาใน
ประเทศไทย จํานวนทั �งสิ �น 8B.B ล้านคน  คิดเป็น อตัราเติบโต 8^% จากช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อน กลุม่นกัท่องเที�ยวจีนมี
การเติบโตถึง ^^% ในขณะที� นกัท่องเที�ยวจากยโุรปมีการเติบโต `% นําโดยนกัท่องเที�ยวจาก รัสเซีย ที�เริ�มกลบัมาเที�ยว
ประเทศไทย และ มีอตัราการเติบโตถึง 8b% เมื�อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน การเติบโตอยา่งตอ่เนื�องของจํานวน
นกัทอ่งเที�ยวเป็นปัจจยัหลกัที�ช่วยผลกัดนัให้เกิดการเติบโตของอตัราการเข้าพกัในครึ�งปีแรกของปี ^__` นี � 

 
ในสว่นของราคาห้องพกั ในภาพรวม ราคาห้องพกัเฉลี�ยในกรุงเทพฯ มีอตัราการเติบโตสงูสดุ อยู่ที� c.B% เมื�อ

เทียบกบั สถานที�อื�นๆ การแขง่ขนัที�คอ่นข้างสงูโดยเฉพาะในตลาดพทัยาและภเูก็ต ยงัคงกดดนัราคาห้องพกั ในสอง ตลาด
นี � ทําให้ภาพรวมต่างจงัหวดัมีราคาห้องพกัเฉลี�ยที�ลดลง อย่างไรก็ดี ราคาห้องพกัเฉลี�ยของ โรงแรม ใน สถานที�อื�นๆ เช่น 
กระบี� และ สมยุ ยงัสามารถเติบโตได้อยา่งตอ่เนื�อง  เมื�อพิจารณาถึงราคาห้องพกัเฉลี�ยตอ่ห้องทั �งหมด (Revpar) จะเห็นวา่
ในภาพรวม มีการเติบโตทั �งใน กรุงเทพฯ ตา่งจงัหวดั และมลัดีฟท์   โดยการเติบโตของ Revpar ในกรุงเทพฯ เป็นผลมาจาก
การเติบโตของราคาห้องพกั เฉลี�ยเป็นปัจจยัหลกั  สําหรับตลาดมลัดีฟท์ การเติบโตหลกัมาจาก โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มลัดีฟท์ ซึ�งมีการปรับปรุงภาพลกัษณ์ครั �งใหญ่ ในปีที�แล้ว   
 
ธุรกิจอาหาร 
 
สถิติอตัราการเติบโตของยอดขาย  

ไตรมาส 2 ปี2558 ไตรมาส 2  ปี2559 ไตรมาส 2 ปี2558 ไตรมาส 2  ปี2559

4 แบรนดห์ลัก -1.7% 2.3% 0.7% 6.2%

7 แบรนดอ์ืนๆ 7.4% 6.2% 6.8% 27.7%

Average -1.0% 2.7% 1.3% 8.4%

อตัราเตบิโตจากสาขาเดมิ (SSS) อตัราเตบิโตจากยอดขายรวม (TSS)

มค.- มยิ. 2558 มค.- มยิ. 2559 มค.- มยิ. 2558 มค.- มยิ. 2559

4 แบรนดห์ลัก -0.9% 1.0% 2.6% 4.1%

7 แบรนดอ์ืนๆ 8.2% 5.4% 10.0% 21.2%

Average -0.1% 1.4% 3.3% 5.9%

อตัราเตบิโตจากสาขาเดมิ (SSS) อตัราเตบิโตจากยอดขายรวม (TSS)
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ภาพรวมการดาํเนินงานธุรกิจอาหารในไตรมาสที� ^ ปี ^__` 
 

รายได้ของธุรกิจอาหาร (ไม่รวมรายได้อื�น) ในไตรมาสที� ^ อยู่ที� ^,ba9.7 ล้านบาท เพิ�มขึ �น ^^9._ ล้านบาท หรือ
เพิ�มขึ �น b.a% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยสาเหตหุลกัของการเติบโตมาจากการขยายสาขาสาํหรับแบรนด์เดิมหรือ
เพิ�มจากสาขาที�ปิดปรับปรุงในปีก่อน การขายสินค้า premium และบตัร CRG Plus การจดัทําการตลาดโดยการออกชุด
โปรโมชั�นหรือมีการสะสมแต้มเพื�อแลกซื �อสินค้าได้ในราคาพิเศษ  การออกสื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ทั �งทางโทรทศัน์, 
หนงัสอืพิมพ์และสื�อตา่งๆ เพิ�มมากขึ �นอยา่งตอ่เนื�อง   รวมไปถึงการปรับปรุงพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  เพื�อเพิ�มยอดขาย โดย
แบรนด์ที�มียอดขายเพิ�มขึ �นเป็นหลกั ได้แก่ เค เอฟ ซี, อานตี � แอนส์, เป๊ปเปอร์ ลนัช์ และ คทัซึยะ ณ สิ �นสดุไตรมาส ^ ปี 
^__` บริษัทฯ มีแบรนด์ร้านอาหารทั �งสิ �น 88 แบรนด์ และ จํานวนสาขาร้านอาหารทั �งสิ �น จํานวน b98 สาขา  คิดเป็น
จํานวนสาขาที�เปิดเพิ�มสทุธิ จากไตรมาส ^ ปี ^__b เป็นจํานวน ^c สาขา  
 

สาํหรับในไตรมาส ^ นี � นโยบายกระตุ้นการบริโภคของรัฐบาลโดยเฉพาะในชว่งเดือนเมษายน ได้มีสว่นผลกัดนัของ
ยอดอตัราการเจริญเติบโตจากสาขาเดิม (SSS)  ให้เพิ�มขึ �น อยูที่� ^.c%  โดยในภาพรวมสาขาตา่งจงัหวดัมี การเติบโตของ 
SSS สงูกวา่สาขาในกรุงเทพฯ   
ภาพรวมการดาํเนินงานธุรกิจอาหารในงวด B เดือนแรก ปี ^__` (มค.-มิย.) 

รายได้ของธุรกิจอาหาร (ไมร่วมรายได้อื�น) ในงวด 6 เดือนแรก อยู่ที� _,7^`.c ล้านบาท เพิ�มขึ �น ^`c.9 ล้านบาท หรือ
เพิ�มขึ �น _.`% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยสาเหตหุลกัของการเติบโตมาจากการขยายสาขาสาํหรับแบรนด์เดิมหรือ
เพิ�มจากสาขาที�ปิดปรับปรุงในปีก่อน การขายสินค้า premium และบตัร CRG Plus การจดัทําการตลาดโดยการออกชุด
โปรโมชั�นหรือมีการสะสมแต้มเพื�อแลกซื �อสินค้าได้ในราคาพิเศษ  การออกสื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ทั �งทางโทรทศัน์, 
หนงัสอืพิมพ์และสื�อตา่งๆ เพิ�มมากขึ �นอยา่งตอ่เนื�อง   รวมไปถึงการปรับปรุงพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  เพื�อเพิ�มยอดขาย โดย
แบรนด์ที�มียอดขายเพิ�มขึ �นเป็นหลกั ได้แก่ เค เอฟ ซี, อานตี � แอนส์, เป๊ปเปอร์ ลนัช์ โคลด์สโตน และ คทัซยึะ  

 
ณ 79 มิถนุายน ^__` บริษัทฯ มีแบรนด์ร้านอาหารทั �งสิ �น 8^ แบรนด์ และ จํานวนสาขาร้านอาหารทั �งสิ �น จํานวน b98 

สาขา  คิดเป็นจํานวนสาขาที�เปิดเพิ�มสทุธิ 79 มิถนุายน ^__b เป็นจํานวน ^c สาขา  
 

สาํหรับในชว่ง B เดือนแรกของปี ยอดอตัราการเจริญเติบโตจากสาขาเดิม (SSS)  อยูที่� 1.4%  โดย 4 แบรนด์หลกั ซึ�ง
ประกอบด้วย เค เอฟ ซี, มิสเตอร์ โดนทั, อานตี � แอนส์ และ โอโตยะ มีอตัราเติบโตของ SSS อยูที่� 8%  โดย เค เอฟ ซี และ 
อานตี � แอนท์ ยงัคงมีอตัราการเติบโตของ SSS ที�คอ่นข้างดี  ในขณะที� 7 แบรนด์อื�นๆ มีอตัราเติบโตของ SSS โดยอยูที่� 
_.a%  ในภาพรวมสาขาตา่งจงัหวดัมี การเติบโตของ SSS สงูกวา่สาขาในกรุงเทพฯ ในชว่ง B เดือนแรกของปี  

 
รายได้อื�น:  

สาํหรับ ไตรมาสที� 2 รายได้อื�น มียอดรวมอยู่ที� 85.1 ล้านบาท เพิ�มขึ �น ^`.` ล้านบาท หรือ _a.^% จากงวดเดียวกนั
ของปีก่อน  รายได้อื�นประกอบด้วย รายได้จากการบริหารโรงแรมของบุคคลอื�น ซึ�งว่าจ้างให้บริษัทเข้าบริหารงานภายใต้
สญัญาบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ รายได้จากเงินสนบัสนุนทาง
การตลาด รายได้จากเงินชดเชยค่าสินไหมและอื�นๆ เป็นต้น   สําหรับงวด B เดือน รายได้อื�น มียอดรวม อยู่ที� 8``.9 ล้าน
บาท ลดลง 8^.a ล้านบาท หรือ ลดลง _.`%  
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ต้นทุนขายและกาํไรขั *นต้น 
ในไตรมาส ^/^__` บริษัทและบริษัทยอ่ยมต้ีนทนุขายจํานวน ^,87`.9 ล้านบาท (ไตรมาส ^/^__b: 8,`ba.9 ล้าน

บาท) โดยคิดเป็นอตัรากําไรขั �นต้น __.^% (ไตรมาส ^/^__b: __.B%)  และสาํหรับงวด B เดือน สิ �นสดุวนัที� 79 มิถนุายน 
^__` บริษัทและบริษัทยอ่ยมต้ีนทนุขายจํานวน a,^8`.b ล้านบาท (งวด B เดือน สิ �นสดุวนัที� 79 มิถนุายน ^__b: 7,`ba.^ 
ล้านบาท) โดยคิดเป็นอตัรากําไรขั �นต้น _c.B% (งวด B เดือน ปี ^__b: _c.`%)โดยสามารถแยกแสดงตามธุรกิจหลกัได้
ดงันี � 
 

ประเภทธุรกิจ ต้นทุนขาย
(ล้านบาท) 

กาํไรขั *นต้น 
(ล้านบาท) 

อัตรากาํไร
ขั *นต้น (%) 

ต้นทุนขาย 
(ล้านบาท) 

กาํไรขั *นต้น 
(ล้านบาท) 

อัตรากาํไร
ขั *นต้น (%) 

% 
เปลี'ยนแปลง

ของต้นทุนขาย ไตรมาส 2 ปี 2559 ไตรมาส 2 ปี 2558 

ธุรกิจโรงแรม b9c.9 1,8^a.9 _b.^% cB_.b 1,9ba.^ _b.B% +_.a% 
ธุรกิจอาหาร 1,77^.9 1,_9b.7 57.8% 1,^8b.^ 1,a98.B 57._% +`.7% 
   รวม* 2,87`.9 ^,B7^.7 __.^% 8,`ba.9 2,ab_.b __.B% +c.b% 
 ม.ค. - มิ.ย. ปี 2559 ม.ค. - มิ.ย. ปี 2558  
ธุรกิจโรงแรม 1,700.6 2,933.0 63.3% 1,597.2 2,827.7 63.9% +6.5% 
ธุรกิจอาหาร 2,519.2 2,810.5 52.7% 2,387.1 2,645.6 52.6% +5.5% 
   รวม* 4,219.8 5,743.5 57.6% 3,984.3 5,473.3 _7.9% +5.9% 

*หมายเหต:ุ ต้นทนุขายและกําไรขั �นต้นไมร่วมคา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่ายสว่นที�ปันสว่นเป็นต้นทนุขาย 

 
ธุรกิจโรงแรม 

สําหรับงวด 6 เดือน สิ �นสดุวนัที� 30 มิถุนายน 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายจากธุรกิจโรงแรมจํานวน 
1,700.6 ล้านบาท งประกอบด้วยต้นทนุทางตรง เช่น ต้นทนุการให้บริการห้องพกั ต้นทนุอาหารและเครื�องดื�ม เงินเดือน
และสวสัดิการพนกังานของแผนกที�เกี�ยวข้อง ค่าวสัดสุิ �นเปลือง เป็นต้น โดยเมื�อเปรียบเทียบกบัรายได้ มีอตัรากําไรขั �นต้น 
63.3% ของรายได้จากการขายและบริการ (งวด 6 เดือน ปี 2558: 63.9%) 
ธุรกิจอาหาร 

สาํหรับงวด 6 เดือน สิ �นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมต้ีนทนุขายจากธุรกิจอาหารจํานวน 
2,519.2 ล้านบาท ซึ�งประกอบด้วยต้นทนุทางตรง เช่น ต้นทนุอาหารและเครื�องดื�ม เงินเดือนและสวสัดิการพนกังานของ
แผนกที�เกี�ยวข้อง คา่วสัดสุิ �นเปลอืง เป็นต้น มีอตัรากําไรขั �นต้น 52.7% ของรายได้จากการขาย (งวด 6 เดือน ปี 2558: 
52.6%) อตัรากําไรขั �นต้นใกล้เคยีงกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

 
  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   
 คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร ได้แก่ เงินเดือนและสวสัดกิารพนกังาน คา่บริหารโรงแรม คา่เช่า คา่บริการการใช้
บตัรเครดติ คา่สทิธิ�เครื�องหมายการค้าและคา่โฆษณา เป็นต้น  
 สาํหรับงวด 6 เดือน สิ �นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมคีา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม
จํานวน 3,613.1 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 224.6 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �น 6.6%  โดยเมื�อเปรียบเทียบกบัรายได้รวม คดิเป็น 35.6% 
ของรายได้รวม (งวด 6 เดือน ปี 2558: 35.0%)   
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ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย(*ไม่รวมรายการขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สนิ)   
สาํหรับงวด 6 เดือน สิ �นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้

เสยี 51.5 ล้านบาท กลา่วคือ เพิ�มขึ �น จํานวน 23.4 ล้านบาท หรือคิดเป็น 83.2% จากชว่งเดยีวกนัของปีก่อน 
 
กาํไรสุทธิส่วนที'เป็นของส่วนได้เสียที'ไม่มีอาํนาจควบคุม  

สาํหรับงวด 6 เดือน สิ �นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมกํีาไรสทุธิสว่นที�เป็นของสว่นได้เสยีที�ไมม่ี
อํานาจควบคมุ 70.8 ล้านบาท (งวด 6 เดือน ปี 2558: 56.5 ล้านบาท) กลา่วคือ เพิ�มขึ �นจากปี 2558 จํานวน 14.2 ล้าน
บาท หรือคิดเป็น 25.2% ของกําไรสทุธิสว่นที�เป็นของสว่นได้เสยีที�ไมม่ีอํานาจควบคมุในปีก่อน 
 
กาํไรสุทธิ 

ในไตรมาส 2/2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมกํีาไรสทุธิสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่  จํานวน 354.0 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปี
ก่อน 107.8 ล้านบาท หรือ 43.8% โดยมีสดัสว่นกําไรสทุธิตอ่รายได้รวมเทา่กบั 7.3%  เพิ�มขึ �นจากปีที�แล้วซึ�งเทา่กบั 5.4%  
จากการเติบโตของผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และการบริหารจดัการเงินกู้ ที�มีประสทิธิภาพมากขึ �น 

สาํหรับงวด 6 เดือน สิ �นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมกํีาไรสทุธิสว่นที�เป็นของบริษัทใหญ่ 
จํานวน 1,111.7 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อน 31.6 ล้านบาท หรือ 2.9% โดยมีสดัสว่นกําไรสทุธิตอ่รายได้รวมเทา่กบั 
10.9%  ลดลงเลก็น้อยจากปีที�แล้วซึ�งเทา่กบั 11.2% 

 
11.2  ฐานะการเงนิ 
 
11.2.1 ฐานะการเงนิ ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2558 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 24,499.2 ล้านบาท ลดลงจากสิ �นปี 
2557 จํานวน 270.7 ล้านบาท หรือลดลง 1.1% สว่นใหญ่เนื�องจากการตดัคา่เสื�อมราคาของที�ดิน อาคารและ อปุกรณ์
ระหวา่งปี  
ทั �งนี � สนิทรัพย์ของบริษัทและบริษัทยอ่ยที�มีสาระสาํคญัมีดงันี � 
 
ลกูหนี �การค้า 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนี �การค้า-สทุธิจํานวน 492.6 ล้านบาท ลดลงจากสิ �นปี 
2557 จํานวน 38.7 ล้านบาท หรือประมาณ 7.2% บริษัทและบริษัทยอ่ยมีระยะเวลาการเก็บหนี �เฉลี�ยประมาณ 15 วนั 
(ระยะเวลาการเก็บหนี$เฉลี�ยคํานวณโดยไม่รวมยอดขายของ CRG เนื�องจาก ยอดขายเกือบทั$งหมดของ CRG เป็นการขาย
เงินสด) ซึ�งเป็นไปในทิศทางเดยีวกนักบันโยบายการให้สนิเชื�อของบริษัทและบริษัทยอ่ย คือ 15-30 วนั โดยมีรายละเอียด
ตารางแยกวเิคราะห์อายลุกูหนี � ดงันี � 
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  31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 

  ล้านบาท % ล้านบาท % 
ภายในวนัที�ครบกําหนดชําระ 377.5 70.3% 371.7 73.8% 
เกินวนัครบกําหนดชําระ       
    น้อยกวา่ 3 เดือน 111.3 20.7% 69.5 13.8% 
    3-6 เดือน 38.3 7.1% 54.4 10.8% 
    6-12 เดือน 3.3 0.6% 2.4 0.4% 
    มากกวา่ 12 เดือน 6.6 1.3% 5.9 1.2% 
รวม 537 100.0% 503.9 100.0% 
หกั  คา่เผื�อหนี �สงสยัจะสญู (5.6)   (11.3)  
   ลกูหนี �การค้า – สทุธิ 531.4   492.6  

 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ลกูหนี �การค้าเป็นลกูหนี �ที�ยงัไมค่รบกําหนดชําระร้อยละ 73.8 และเป็นลกูหนี �ที�ครบ
กําหนดชําระไมเ่กิน 3 เดือนร้อยละ 13.8 โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายในการตั �งคา่เผื�อหนี �สงสยัจะสญู ซึ�งวเิคราะห์
จากประวตัิการชําระหนี �และคาดการณ์เกี�ยวกบัการชําระหนี �ในอนาคตของลกูค้า และได้พิจารณาตั �งคา่เผื�อหนี �สงสยัจะสญู
จํานวนทั �งสิ �น 11.3 ล้านบาท สาํหรับลกูหนี �การค้าคงเหลอื ณ สิ �นปี 2558 ซึ�งคาดวา่เพียงพอตามจํานวนหนี �ที�คาดวา่จะ
เรียกเก็บเงินจากลกูหนี �ไมไ่ด้ 
 
สนิค้าคงเหลอื 

สนิค้าคงเหลอื ณ สิ �นปี 2558 และสิ �นปี 2557 มีจํานวนเทา่กบั 675.1 ล้านบาท และ 635.0 ล้านบาท ตามลาํดบั 
คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.8 และร้อยละ 2.6 ของสนิทรัพย์รวมตามลาํดบั สว่นใหญ่สนิค้าคงเหลอืจะเป็นของสว่นงานขาย
อาหารและไอศกรีม ซึ�งจะอยูใ่นรูปของวตัถดุิบและวสัดสุิ �นเปลอืง มีมลูคา่เฉลี�ยร้อยละ 87 ของสนิค้าคงเหลอืโดยรวม 
 
ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื�นและสทิธิการเชา่ – สทุธิ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ จํานวน 18,915.4 ล้านบาท 
(ปี 2557: 19,010.3 ล้านบาท) สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื�น 384.9 ล้านบาท (ปี 2557:  419.8 ล้านบาท) และมีสทิธิการเชา่ – 
สทุธิจํานวน 785.9 ล้านบาท (ปี 2557: 752.3 ล้านบาท) ซึ�งสามารถแสดงแยกที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ สนิทรัพย์ไมม่ี
ตวัตนอื�น และสทิธิการเชา่ตามประเภทธุรกิจได้ดงันี � 
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สินทรัพย์ (ล้านบาท) 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 

ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ     
   - ธุรกิจโรงแรม 17,224.2 17,301.5 
   - ธุรกิจอาหาร 1,786.1 1,613.9 
        รวม 19,010.3 18,915.4 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื�น – สทุธิ    
   - ธุรกิจโรงแรม 54.1 48.3 
   - ธุรกิจอาหาร 365.7 336.6 
        รวม 419.8 384.9 
สทิธิการเชา่ – สทุธิ    
   - ธุรกิจโรงแรม 704.6 747.7 
   - ธุรกิจอาหาร 47.7 38.2 
        รวม 752.3 785.9 
  รวมที'ดิน อาคาร และอุปกรณ์, สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื'น และสิทธิการเช่า - สุทธิ 20,182.4 20,086.2 

 
ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ลดลงจากสิ �นปี 2557 จํานวน 94.9 ล้านบาท หรือประมาณ 0.5% เนื�องจากคา่เสื�อม

ราคา และการตดัจําหนายสนิทรัพย์ระหวา่งปี 2558  
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนอื�นลดลงจากปีก่อน 34.9 ล้านบาท จากคา่ตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนที�เกิดขึ �นในปี 

2558 สทิธิการเชา่ลดลงจากสิ �นปี 2557 จํานวน 33.6 ล้านบาท จากคา่ตดัจําหนา่ยสทิธิการเชา่ที�เกิดขึ �นในปี 2558 
 
11.2.2 ฐานะการเงนิ ณ วนัที' 30 มิถุนายน 2559 

 
สินทรัพย์ 
งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) ณ 30 มิถุนายน 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558 % เปลี'ยนแปลง 
สนิทรัพย์หมนุเวียน 2,913 2,335 +25% 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 21,577 22,108 -2% 

   รวมสินทรัพย์ 24,490 24,443 +1% 
 

สนิทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2559 และสิ �นปี 2558 มีจํานวน 24,489.7 ล้าน
บาท  และ ^a,443.5 ล้านบาท ตามลาํดบั เพิ�มขึ �นจากสิ �นปี 2558 จํานวน 46.2 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �น 0.2% สว่นใหญ่
เนื�องจากการเพิ�มขึ �นของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

  
  สนิทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2559 และสิ �นปี 2558 มีจํานวนเทา่กบั 2,912.7 ล้านบาท และ 
2,335.4 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 11.9 และร้อยละ 9.6 ตามลาํดบั สนิทรัพย์หมนุเวียนของบริษัท
ประกอบด้วยสนิทรัพย์ที�สาํคญั ดงัตอ่ไปนี � 
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(1) เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2559 และสิ �นปี 2558 มีจํานวนเทา่กบั 1,135.2 
ล้านบาท และ 448.3 ล้านบาทตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ  4.9 และ ร้อยละ 1.8 ของสนิทรัพย์รวม 
ตามลาํดบั 

(2) ลกูหนี �การค้ากิจการอื�นๆสทุธิ ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2559 และสิ �นปี 2558 มีจํานวนเทา่กบั 372.1 ล้านบาท 
และ 492.6 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.5 และร้อยละ 2.0 ของสนิทรัพย์รวมตามลาํดบั 
บริษัทมีลกูหนี �การค้ากิจการอื�นๆในสดัสว่นที�น้อยมากเมื�อเทียบกบัสนิทรัพย์รวมเนื�องจากการดําเนินธุรกิจ
อาหารเป็นการขายสนิค้าด้วยเงินสดเกือบทั �งหมด ในขณะที�ธรุกิจโรงแรมมกีารให้เครดิตกบัเอเยน่ต์และ
โรงแรมที�รับบริหารจดัการประมาณ 15-30 วนั โดยทั �งนี �มีระยะเวลาในการเก็บหนี �เฉลี�ยเทา่กบั 15 วนั  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2559 และสิ �นปี 2558 มีจํานวนเทา่กบั 21,577.0 ล้านบาท และ 
22,108.1 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 88.1 และร้อยละ 90.4 ของสนิทรัพย์รวม ตามลาํดบั สนิทรัพย์ไม่
หมนุเวยีนหลกัของบริษัท ได้แก่ ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ โดย ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2559 และสิ �นปี 2558 มีจํานวน
เทา่กบั 18,548.0 ล้านบาท และ 18,915.5 ล้านบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 1.9 เนื�องจากการตดัคา่
เสื�อมราคาของ อาคารและ อปุกรณ์ระหวา่งปี 
 
 
11.3 แหล่งที'มาของเงนิทุน 
 
11.3.1 แหล่งที'มาของเงนิทุน ณ วันที' 31 ธันวาคม 2558 
หนี �สนิ 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี �สินรวมจํานวน 14,545.0 ล้านบาท ลดลงจากสิ �นปี 2557 
จํานวน 1,493.4 ล้านบาท หรือลดลง 9.3% จากการที�บริษัทมีหนี �สินที�มีภาระดอกเบี �ยระยะสั �นเพิ�มขึ �น 2,234.4 ล้านบาท 
และหนี �สินที�มีภาระดอกเบี �ยระยะยาวลดลง 3,792 ล้านบาท และบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ เพิ�มเติมจํานวน 700 ล้านบาท 
ในปี 2558 

เจ้าหนี �การค้า  ณ สิ �นปี 2558 และสิ �นปี 2557 มีจํานวนเท่ากบั 734.6 ล้านบาท และ 708.2 ล้านบาทตามลําดบั 
คิดเป็นร้อยละ  5.1 และ ร้อยละ 4.4 ของหนี �สนิรวม ตามลาํดบั เจ้าหนี �การค้าเพิ�มขึ �น สว่นหนึ�งเนื�องจากมีการสั�งซื �อสินค้า
มากขึ �น โดยเพิ�มขึ �นตามยอดขายที�เพิ�มขึ �น 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนี �สนิที�มีภาระดอกเบี �ย รายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 
ประเภทเงินกู้  วงเงิน 

(ล้านบาท) 
ยอดเบิกใช้ 
(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบี �ย 

1. เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน    
- เงินเบิกเกินบญัชี 829.0 71.2 7.18% - 7.68% 
- เงินกู้ยืมระยะสั �น 394.4 394.4 3.15% - 3.32% 
- เงินกู้ยืมระยะยาว* 3,228.2 3,159.5 2.28% - 5.13% 
2. หุ้นกู้  – สทุธิ** - 4,998.7 2.41% - 4.86% 
3. เงินกู้ยืมระยะสั �นจากบคุคลหรือ
กิจการอื�น 

- 1.8 7.0% 

4. เงินกู้ยืมระยะสั �นจากกิจการหรือ
บคุคลที�เกี�ยวข้องกนั 

- 66.9 3.00% 

5. หนี �สนิสญัญาเช่าการเงิน - 6.1 12.0%-13.0% 
รวม 4,451.6 8,698.6  

* เพื�อใชใ้นโครงการของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มลัดีฟส์ (CIRM) โรงแรมเซ็นทาราราสฟชิู รีสอร์ท และสปา มลัดีฟส์ 
(CRF) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ (CGCW) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พทัยา (CMBR) 
และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต (CPBR) 
** สทุธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชีจํานวน 1.3 ลา้นบาท 
 

 

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี �สินรวมจํานวน 14,081 ล้านบาท ลดลงจากสิ �นปี 2558 
จํานวน 408 ล้านบาท หรือลดลง 2.8% จากการที�บริษัทชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและสว่นของเงิน
กู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปีลดลงทั �งสิ �น 554.3 ล้านบาท 

 
สว่นของผู้ ถือหุ้น  

ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2549 เมื�อวนัที� 21 มิถุนายน 2549  ผู้ ถือหุ้นได้มีมติที�เกี�ยวข้องกับทุนจด
ทะเบียน ดงัตอ่ไปนี � 
1. อนมุตัิให้เปลี�ยนแปลงมลูคา่หุ้นที�ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท อนัเป็นผลให้จํานวนหุ้นที�

ออกเสนอขายแล้วทั �งหมดของบริษัทเพิ�มขึ �นจากเดิมจํานวน 180 ล้านหุ้น เป็นจํานวน 900 ล้านหุ้น 
2. อนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 900 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 

1,580.8 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 680.8 ล้านหุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
3. อนมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจากการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันี � 

3.1. จดัสรรหุ้นเพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน 450 ล้านหุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่น  

3.2. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนไม่เกิน 170 ล้านหุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1  บาทเพื�อเสนอขายแก่ประชาชน
ทั�วไป 

3.3. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนไม่เกิน 60.8 ล้านหุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1  บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัท 
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ในเดือนสิงหาคม 2549 บริษัทได้รับเงินจากการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 450 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม

ตามสดัสว่น เป็นจํานวนเงินทั �งสิ �น 720 ล้านบาท (เสนอขายในราคาหุ้นละ 1.60 บาท) และได้จดทะเบียนเพิ�มทนุชําระแล้ว
กบักระทรวงพาณิชย์จาก 900 ล้านบาทเป็น 1,350 ล้านบาทเมื�อวนัที� 3 สงิหาคม 2549 

 
ในการประชมุสามญัประจําปีของผู้ ถือหุ้นของบริษัท เมื�อวนัที� 23 เมษายน พ.ศ. 2555 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิลดทนุจด

ทะเบียนของบริษัท จํานวน 230,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  จากเดิมทนุจดทะเบียน 1,580,800,000 
บาท เป็น 1,350,000,000 บาท โดยการตดัหุ้นที�ยงัไมไ่ด้ออกจําหนา่ยของบริษัท 
 
11.3.2 แหล่งที'มาของเงนิทุน ณ วันที' 30 มิถุนายน 2559 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ล้านบาท) 
ณ 3J มิถุนายน 

2559 
ณ 31 ธันวาคม 

2558 
% เปลี'ยนแปลง 

หนี �สนิหมนุเวียน 7,867  7,610  +3% 
หนี �สนิไมห่มนุเวียน 6,214  6,879  -10% 
   รวมหนี *สนิ 14,081  14,489  -3% 
   รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 10,409  9,954  +5% 
       รวมหนี *สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 24,490  24,443  +1% 

 
หนี *สนิ 
 หนี �สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2559 และสิ �นปี 2558 มีจํานวน 14,081.1 ล้านบาท 
และ 14,489.2 ล้านบาทตามลาํดบั โดยมีหนี �สนิหมนุเวียนของบริษัทประกอบด้วย 

(1) เจ้าหนี �การค้า  ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2559 และสิ �นปี 2558 มีจํานวนเทา่กบั 649.5 ล้านบาท และ 734.6 
ล้านบาทตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ  4.6 และ ร้อยละ 5.1 ของหนี �สนิรวม ตามลาํดบั  

(2) หุ้นกู้ ที�จะถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี เพิ�มขึ �น 200.0 ล้านบาท เนื�องจากมีหุ้นกู้ ที�ครบกําหนดชําระในเดือน
มิถนุายน ปี 2560 จํานวน 3,500 ล้านบาท 

หนี �สินไม่หมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2559 และสิ �นปี 2558 มีจํานวนเท่ากับ 
6,214.1 ล้านบาท และ 6,879.1 ล้านบาทตามลําดบั โดยบริษัทมีการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
จํานวน 426.0 ล้านบาท   
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สว่นของผู้ ถือหุ้น 
ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวน 10,408.6  ล้านบาท เพิ�มขึ �นจาก

สิ �นปี 2558 จํานวน 454.3 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �น 4.6% มาจากกําไรปี 255`  
 

11.3.3 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 
 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ 30 มิถนุายน 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราสว่นหนี �สินที�มีภาระดอกเบี �ยต่อ

สว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.87 เท่า และ 0.83 เท่า ตามลําดบั ซึ�งเป็นการจดัโครงสร้างทางการเงินที�ยงัคงอยู่ในข้อกําหนด
ตามเงื�อนไขของสญัญาเงินกู้ยืม (Covenant) โดยแหลง่ที�มาของเงินทนุสว่นหนึ�งมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ของบริษัทและจากการกู้ยืม 
 
11.4 กระแสเงนิสดและการดาํรงอัตราส่วนสภาพคล่อง 
 
11.4.1 สภาพคล่องกระแสเงนิสดของปี 2558 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่าง ๆ สําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2558 
และ 2557 ดงัตอ่ไปนี � 
  (หนว่ย : ล้านบาท) 
 2557 2558 % เปลี�ยนแปลง 
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,111.2 4,020.8 +2.2% 
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (1,766.3) (1,714.2) +3.0% 
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (2,600.6) (2,396.4) +8.5% 
                         สทุธิ (255.7) (89.8)  

 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2558 และปี 2557 เท่ากบั 4,111.2 ล้าน
บาท และ 4,020.8 ล้านบาทตามลําดบั ซึ�งสว่นใหญ่เป็นผลมาจากกําไรสทุธิที�เพิ�มขึ �น 466.0 ล้านบาท ขณะที�มีการจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบคุคลให้แก่กรมสรรพากรในปี 2558 และ 2557 จํานวน 226.6 ล้านบาท และ 199.7  ล้านบาทตามลําดบั 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุปี 2558 และ 2557 มียอดใช้ไป 1,766.3 ล้านบาท และ  1,714.2 ล้านบาท ตามลําดบั
เนื�องจากมีการลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรอนัได้แก่การสร้างอาคาร และการซื �ออปุกรณ์ รวมถึงการจ่ายเงินชําระสิทธิการเช่า 
สาํหรับกระแสเงินสดจากกิจการจดัหาเงินในปี 2558 และ ในปี 2557 มียอดใช้ไป จํานวน 2,600.6 ล้านบาท และ 2,396.4 
ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2558 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 540.0 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะสั �นจํานวน 942.9 
ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 1,749.9 ล้านบาท ในขณะที�มีเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ จํานวน 700.0 ล้าน
บาทและมีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ �น 385.3ล้านบาท 
  
 



 สว่นที� 3 ผู้ออกตราสารหนี �  
 

สว่นที� 3.3 (11) หน้าที� 22 

11.4.2 สภาพคล่องกระแสเงนิสดของงวด 6 เดือนสิ *นสุดวนัที' 30 มิถุนายน 2559 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยสาํหรับงวด 6 เดือน สิ �นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 

2559 และ 2558 เทา่กบั 2,278.7 ล้านบาท และ 2,043.3 ล้านบาทตามลาํดบั โดยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
เพิ�มขึ �น 235.4 ล้านบาท เมื�อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุสาํหรับงวด 6 เดือน สิ �นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559 และ 2558 มียอดใช้ไป 
659.6 ล้านบาท และ  483.5 ล้านบาท ตามลาํดบัเนื�องจากมกีารลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรอนัได้แกก่ารสร้างอาคาร และการ
ซื �ออปุกรณ์ รวมถึงการจา่ยเงินชําระสทิธิการเชา่  

สาํหรับกระแสเงินสดจากกิจการจดัหาเงินสาํหรับงวด 6 เดือน สิ �นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2559 และปี 2558  มี
ยอดใช้ไป จํานวน 994.1 ล้านบาท และ 1,894.8 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยสาํหรับงวด 6 เดือน สิ �นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 
2559 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นบริษัทจํานวน 674.9 ล้านบาท และจา่ยคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 388.5 
ล้านบาท  
 
11.4.3 การดาํรงอัตราส่วนสภาพคล่อง 

 ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  บริษัทและบริษัทยอ่ยมอีตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 0.3 เทา่ และ 0.4  
เทา่ ตามลาํดบั อตัราสว่นสภาพคลอ่งลดลงจากปี 2557  สาเหตหุลกัเนื�องจากมีหุ้นกู้ ที�จะครบกําหนดชําระใน 1 ปี จํานวน 
3,300 ล้านบาท เมื�อพิจารณาอตัราสว่นหนี �สนิที�มีภาระดอกเบี �ยตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทยอ่ยสาํหรับปี 
2558 ซึ�งเทา่กบั 0.9 เทา่ (2557: 1.2 เทา่) บริษัทและบริษัทยอ่ยยงัคงมกีระแสเงินสดเพียงพอที�จะชําระภาระผกูพนัและ
ดอกเบี �ยได้ 

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2559 และสิ �นปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 0.4 เทา่ และ 
0.3  เทา่ ตามลาํดบั อตัราสว่นสภาพคลอ่งเพิ�มขึ �นจากปี 2558  สาเหตหุลกัเนื�องจากการเพิ�มขึ �นของเงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสด เมื�อพิจารณาอตัราสว่นหนี �สนิที�มีภาระดอกเบี �ยตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัที� 30 
มิถนุายน 2559 ซึ�งเทา่กบั 0.8 เทา่ (2558: 0.9 เทา่) บริษัทและบริษัทยอ่ยยงัคงมีกระแสเงินสดเพียงพอที�จะชําระภาระ
ผกูพนัและดอกเบี �ยได้ 
 
11.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  

ในปี 2558 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี
ให้แก่ สํานักงานสอบบัญชีที�ผู้ สอบบัญชีสงักัด บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกับผู้ สอบบัญชีและสํานัก
งานสอบบญัชีที�ผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีที�ผา่นมาเป็นจํานวนเงินรวม 6,664,000 บาท 

2. ค่าบริการอื'น 

ในปี 2558 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื�นๆ 
ให้กบัผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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ส่วนที� 4 
ข้อมูลเกี�ยวกับการเสนอขายตราสารหนี � 

 
 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ซึ�งเป็นบริษัทมหาชนจํากดั มชืี�อภาษาองักฤษวา่ Central Plaza Hotel 
Public Company Limited โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั �งอยูเ่ลขที� 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 ("บริษัท" หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้ ”) มีความประสงค์ที�จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จํากดั 
(มหาชน) ครั �งที� Q/RSST ชดุที� U  ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2565”, “หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จํากดั (มหาชน) ครั �งที� 
Q/RSST ชดุที� R  ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2566” และ  “หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จํากดั (มหาชน) ครั �งที� Q/RSST ชดุที� Q  
ครบกําหนดไถถ่อนปี 2569”  ซึ�งตอ่ไปจะเรียกรวม “หุ้นกู้ชดุที� U” “หุ้นกู้ชดุที� R”  และ “หุ้นกู้ชดุที� Q”  วา่ “หุ้นกู้ ”  โดยมีข้อกําหนด
และเงื�อนไขตามที�ระบไุว้ดงัตอ่ไปนี �  
 
1. รายละเอียดของตราสารหนี �ที�เสนอขาย 

1.1  ลักษณะสาํคัญของหุ้นกู้ที�เสนอขาย 
1.1.1 หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ครั �งที� 3/2559 ชดุที� 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2565 

ผู้ออกหุ้นกู้  : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 

ชื�อเฉพาะของหุ้นกู้  : หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จํากดั (มหาชน) ครั �งที� Q/RSST ชดุที� 

U  ครบกําหนดไถถ่อนปี 2565  

ประเภทของหุ้นกู้  : หุ้นกู้ ไมม่ีประกนั ประเภทไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

จํานวนหุ้นกู้ ที�เสนอขาย : ไมเ่กิน 1,000,000 (หนึ�งล้าน) หนว่ย 

มลูคา่รวมของหุ้นกู้ ที�เสนอขาย : ไมเ่กิน 1,000,000,000 (หนึ�งพนัล้าน) บาท 

มลูคา่ที�ตราไว้หนว่ยละ : 1,000 (หนึ�งพนั) บาท  

ราคาเสนอขาย : 1,000 (หนึ�งพนั) บาท ตอ่หนว่ย 

อาย ุ : 6 (หก) ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

วนัออกหุ้นกู้  : วนัที� 29 กนัยายน  พ.ศ. 2559 

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : วนัที� 29 กนัยายน พ.ศ. 2565 

อตัราดอกเบี �ยหุ้นกู้  : ร้อยละ 2.78 (สองจดุเจ็ดแปด) ตอ่ปี 
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1.1.2 หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ครั �งที� 3/2559 ชดุที� 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2566 

ผู้ออกหุ้นกู้  : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 

ชื�อเฉพาะของหุ้นกู้  : หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จํากดั (มหาชน) ครั �งที� Q/RSST ชดุที� 

2 ครบกําหนดไถถ่อนปี 2566  

ประเภทของหุ้นกู้  : หุ้นกู้ ไมม่ีประกนั ประเภทไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

จํานวนหุ้นกู้ ที�เสนอขาย : ไมเ่กิน 1,000,000 (หนึ�งล้าน) หนว่ย 

มลูคา่รวมของหุ้นกู้ ที�เสนอขาย : ไมเ่กิน 1,000,000,000 (หนึ�งพนัล้าน) บาท 

มลูคา่ที�ตราไว้หนว่ยละ : 1,000 (หนึ�งพนั) บาท  

ราคาเสนอขาย : 1,000 (หนึ�งพนั) บาท ตอ่หนว่ย 

อาย ุ : 7 (เจ็ด) ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

วนัออกหุ้นกู้  : วนัที� 29 กนัยายน  พ.ศ. 2559 

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : วนัที� 29 กนัยายน พ.ศ. 2566 

อตัราดอกเบี �ยหุ้นกู้  : ร้อยละ 2.97 (สองจดุเก้าเจ็ด) ตอ่ปี 

 

1.1.3 หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) ครั �งที� 3/2559 ชดุที� 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2569 

ผู้ออกหุ้นกู้  : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 

ชื�อเฉพาะของหุ้นกู้  : หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จํากดั (มหาชน) ครั �งที� Q/RSST ชดุที� 

3 ครบกําหนดไถถ่อนปี 2569  

ประเภทของหุ้นกู้  : หุ้นกู้ ไมม่ีประกนั ประเภทไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

นายทะเบียนหุ้นกู้  : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 

จํานวนหุ้นกู้ ที�เสนอขาย : ไมเ่กิน 500,000(ห้าแสน) หนว่ย 

มลูคา่รวมของหุ้นกู้ ที�เสนอขาย : ไมเ่กิน 500,000,000(ห้าร้อยล้าน) บาท 

มลูคา่ที�ตราไว้หนว่ยละ : 1,000 (หนึ�งพนั) บาท  

ราคาเสนอขาย : 1,000 (หนึ�งพนั) บาท ตอ่หนว่ย 

อาย ุ : 10 (สบิ) ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  
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วนัออกหุ้นกู้  : วนัที� 29 กนัยายน  พ.ศ. 2559 

วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  : วนัที� 29 กนัยายน พ.ศ. 2569 

อตัราดอกเบี �ยหุ้นกู้  : ร้อยละ 3.39 (สามจดุสามเก้า) ตอ่ปี 

%.&  วิธีการ เวลาและสถานที�ในการชาํระหนี � “หุ้นกู้ ” 
 อตัราดอกเบี �ยผิดนดั : อตัราดอกเบี �ยหุ้นกู้  บวกด้วยอตัราร้อยละ 2 (สอง) ตอ่ปี 

ทั �งนี � หากอตัราดอกเบี �ยผิดนดัดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี �ยผิดนัดสงูสุดที�

กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้สําหรับหุ้ นกู้ ไม่ว่าในขณะใดๆ ให้อัตรา

ดอกเบี �ยผิดนดัเท่ากบัอตัราดอกเบี �ยผิดนดัสงูสดุที�กฎหมายอนุญาตให้เรียก

เก็บได้ 

 วนัชําระดอกเบี �ย : วนัที� 29 มีนาคม  และ 29 กนัยายน ของทุกปี ตลอดอายขุองหุ้นกู้  โดยจะทํา

การชําระดอกเบี �ยงวดแรกในวนัที� 29 มีนาคม  พ.ศ. 2560 และจะทําการชําระ

ดอกเบี �ยงวดสดุท้ายในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แตล่ะชดุ 

 การจดทะเบียนหุ้นกู้  : ผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์จะนําหุ้นกู้ ที�เสนอขายในครั �งนี �ไปขอจดทะเบียนใน
สมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย (Thai Bond Market Association)  ภายใน
ระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด 

 สทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ในการ 

ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด 

: ไมม่ี 

 สทิธิของผู้ออกหุ้นกู้ ในการ 

ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด 

: ไมม่ี 

 การซื �อคืนหุ้นกู้  : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื �อคืนหุ้นกู้ จากผู้ ถือหุ้นกู้ รายใดๆ จากตลาดรองหรือแหล่ง
อื�นๆ ได้ไมว่า่ในเวลาใดๆ แตห่ากผู้ออกหุ้นกู้ ทําคําเสนอขอซื �อคืนหุ้นกู้ เป็นการ
ทั�วไป ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องทําคําเสนอขอซื �อคืนหุ้นกู้ ต่อผู้ ถือหุ้นกู้ ทุกราย และ
จะต้องทําการซื �อคืนหุ้นกู้จากผู้ ถือหุ้นกู้ซึ�งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทกุรายอย่าง
เ ท่ า เ ที ย ม กั น ต า ม สัด ส่ ว น ที� เ ส น อ ข า ย  ซึ� ง หุ้ น กู้ ที� ถู ก ซื �อ ดั ง ก ล่ า ว  
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องยกเลกิหุ้นกู้นั �น 

 ตลาดรองของหุ้นกู้  : ไม่มี อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถซื �อขายหุ้นกู้ ได้ที�ธนาคารพาณิชย์ บริษัท
หลกัทรัพย์ หรือนิติบคุคลอื�นใดที�มีใบอนญุาตค้าหลกัทรัพย์อนัเป็นตราสารหนี � 
หรือตลาดรองอื�นใด 

อนึ�ง ผู้ ออกหุ้นกู้ อาจแต่งตั �งผู้ ทําหน้าที�เป็นตัวกลางซื �อขายหุ้นกู้ เพิ�มเติมใน

ภายหลงั ซึ�งผู้ออกหุ้นกู้ จะแจ้งรายละเอียดเกี�ยวกับผู้ ทําหน้าที�เป็นตัวกลาง



 สว่นที� 4 ข้อมลูเกี�ยวกบัการเสนอขายตราสารหนี � 

สว่นที� 4 หน้าที� 4 

ดงักลา่ว ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบทนัทีที�มีการแต่งตั �งเพื�อดําเนินการแจ้งต่อ

ผู้ ถือหุ้นกู้  

 อนัดบัความนา่เชื�อถือของหุ้นกู้  : หุ้นกู้ ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเชื�อถือ “A” แนวโน้มอนัดบัเครดิต Stable 

โดย บริษัท ทริสเรทติ �ง จํากัด โดยผลการจัดอันดับที�เผยแพร่เมื�อวันที�               

2 กนัยายน  พ.ศ. 2559 

ทั �งนี � ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัให้มีการจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือของหุ้นกู้อยา่งตอ่เนื�อง

ตลอดอายหุุ้นกู้  

สัญลักษณ์ที�กาํหนดในการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะยาว 

บริษัท ทริสเรทติ �ง จํากัด หรือ ทริส ใช้สญัลกัษณ์ตัวอกัษรแสดงผลการจัดอนัดบัเครดิตตามระดบัความสามารถของ 
ผู้ออกตราสารหนี �ในการชําระดอกเบี �ย และคืนเงินต้นของตราสารหนี �ระยะยาวจํานวน 8 (แปด) อนัดบั โดยเริ�มจาก AAA ซึ�งเป็น
อนัดบัเครดิตสงูสดุ จนถึง D ซึ�งเป็นอนัดบัตํ�าสดุ แตล่ะสญัลกัษณ์มีความหมาย ดงันี � 

AAA : อนัดบัเครดิตสงูสดุ มีความเสี�ยงตํ�าที�สดุ มีความสามารถในการชําระดอกเบี �ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ 
ความเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะสง่ผลกระทบน้อยมาก 

AA : มีความเสี�ยงตํ�ามาก มีความสามารถในการชําระดอกเบี �ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากความเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจและสิ�งแวดล้อมอื�น ๆ  มากกวา่อนัดบัเครดิตที�อยูใ่นระดบั 
AAA 

A : มีความเสี�ยงในระดับตํ�า มีความสามารถในการชําระดอกเบี �ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับ
ผลกระทบจากความเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจและสิ�งแวดล้อมอื�น ๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตที�สงูกวา่ 

BBB : มีความเสี�ยงในระดบัปานกลาง มีความสามารถในการชําระดอกเบี �ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที�เพียงพอ แต่มี
ความอ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�น ๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี �ที�ออ่นแอลง เมื�อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที�อยูใ่นระดบัสงูกวา่ 

BB : มีความเสี�ยงในระดบัสงู มีความสามารถในการชําระดอกเบี �ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ�ากว่าระดบัปานกลาง 
และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�น ๆ คอ่นข้างชดัเจน ซึ�งอาจ
สง่ผลให้ความสามารถในการชําระหนี �อยูใ่นเกณฑ์ที�ไมเ่หมาะสม 

B : มีความเสี�ยงในระดบัสงูมาก มีความสามารถในการชําระดอกเบี �ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ�า และอาจจะหมด
ความสามารถในการชําระหนี �ได้ตามการเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจและสิ�งแวดล้อมอื�น ๆ 

C : มีความเสี�ยงในการผิดนดัชําระหนี �สงูที�สดุ บริษัทไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี �ยและคืนเงินต้นตาม
กําหนดอยา่งชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื�อนไขที�เอื �ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�น ๆ อย่างมาก 
จึงจะมีความสามารถในการชําระหนี �ได้ 
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D  เป็นระดบัที�อยูใ่นสภาวะผิดนดัชําระหนี � โดยผู้ออกตราสารหนี �ไมส่ามารถชําระดอกเบี �ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ อนัดบัเครดิต AA ถึง C อาจมีเครื�องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) ตอ่ท้าย เพื�อจําแนกความแตกตา่งของคณุภาพ
ของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั  

อนัดบัเครดิตจากทริสเรทติ �งสะท้อนความสามารถในการชําระหนี �ของผู้ออกตราสารหนี �โดยไม่รวมความเสี�ยง
ในการเปลี�ยนแปลงการชําระหนี �จากสกลุเงินบาทเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ 

นอกจากนี � ทริสยงักําหนด "แนวโน้มอนัดบัเครดิต" (Rating Outlook) ควบคู่ไปกบัการจดัอนัดบัเครดิตองค์กร 
(Company Rating) เพื�อสะท้อนมมุมองของทริสเกี�ยวกบัความเป็นไปได้ของการเปลี�ยนแปลงอนัดบัเครดิตของ
องค์กรในระยะปานกลางหรือมากกวา่ โดยทริสเรทติ �งจะพิจารณาถึงโอกาสที�จะเกิดการเปลี�ยนแปลงของภาวะ
อตุสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตที�อาจกระทบตอ่ความสามารถในการชําระหนี �ขององค์กร  

ทั �งนี �แนวโน้มอนัดบัเครดิตของตราสารหนี �ที�ออกโดยบริษัทหนึ�ง ๆ จะเทา่กบัแนวโน้มอนัดบัเครดิตของบริษัทนั �น 

แนวโน้มอนัดบัเครดิตแบง่ออกเป็น 4 ระดบั ได้แก่ 

  แนวโนม้บวก (Positive) หมายถึงอนัดบัเครดิตอาจปรับขึ �น 
แนวโนม้คงที� (Stable) หมายถึงอนัดบัเครดิตอาจไมเ่ปลี�ยนแปลง 
แนวโนม้ลบ (Negative) หมายถึงอนัดบัเครดิตอาจปรับลดลง 
แนวโนม้ไม่ชดัเจน (Developing) หมายถึงอนัดบัเครดิตอาจปรับขึ �น ปรับลดลง หรือไมเ่ปลี�ยนแปลง 

 

1.3 สรุปข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  

 ข้อกําหนดสทิธิ : ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ ออกหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้ สําหรับหุ้นกู้  

(รวมถึงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 

 หน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้  : 1. คํารับรองของผู้ออกหุ้นกู้  

ตลอดระยะเวลาที�ยังคงมีหนี �คงค้างภายใต้หุ้นกู้  ผู้ ออกหุ้นกู้ ขอให้คํา

รับรองและรับประกนัตอ่ผู้ ถือหุ้นกู้วา่   

1.1 ผู้ ออกหุ้ นกู้ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจํากัดที�จดทะเบียน

ถกูต้องตามกฎหมายของประเทศไทย โดยเป็นบริษัทที�จดทะเบียนอยู่

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับอนุญาตให้ดําเนิน

กิจการตามวตัถปุระสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

1.2 การดําเนินการหรือการกระทําใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ ในการออกและเสนอ

ขายหุ้ นกู้ เ ป็นการกระทํา ที� ชอบด้วยกฎหมายและเ ป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และข้อบังคับของผู้ ออกหุ้ นกู้  รวมทั �งกฎ ระเบียบของ

สํานักงาน ก.ล.ต. ทุกประการ และไม่เป็นการกระทําที�ฝ่าฝืนหรือ

หลีกเลี�ยงพนัธะ ข้อผูกพนั ข้อรับรอง หรือข้อสญัญาใดๆ ที�ผู้ออกหุ้นกู้
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ให้ไว้หรือมีอยูก่บับคุคลอื�นๆ 

1.3 การออกหุ้นกู้ ในครั �งนี �ได้รับอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้

ตามมติที�ประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื�อวนัที� 28 

เมษายน พ.ศ. 2559 โดยอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการ               

บ ริ ษั ท  แ ล ะ / ห รื อ  บุค ค ล ที� ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ม อ บ ห ม า ย                         

มี อํ าน า จใ นก า รพิ จา ร ณา กํา ห นด รา ย ละ เ อี ย ด  แล ะ เ งื� อน ไข                      

ต่ า ง ๆ  ข อ ง หุ้ น กู้ ร ว ม ทั � ง พิ จ า ร ณ า แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร                                                   

ต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องได้ตามที�เห็นสมควร โดยให้อยู่ภายใต้ข้อกําหนด 

ประกาศ ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

1.4 ผู้ออกหุ้นกู้ ได้รับอนญุาต ความยินยอม ใบอนญุาต หรือได้กระทําการ

อื�นใดตามที�จําเป็นเพื�อให้สิทธิและหน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้  และผู้ ถือหุ้นกู้

มีความสมบรูณ์ถกูต้องตามกฎหมาย และมีผลบงัคบัใช้ได้ตามเงื�อนไข

และข้อตกลงที�ระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ 

1.5 ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ได้เกิดขึ �นและกําลงัดําเนินอยู่ และไม่มีเหตุการณ์

หรือการละเว้นที�เกี�ยวข้องกบัหรือถือว่าเกี�ยวข้องกบัการผิดนดัใดๆ ของ

ผู้ออกหุ้นกู้ ได้เกิดขึ �น ซึ�งเมื�อมีการให้คําบอกกลา่ว และ/หรือ เมื�อเวลาได้

ลว่งพ้นไป และ/หรือ เมื�อมีการบรรลเุงื�อนไขอื�นใด จะทําให้เจ้าหนี �ราย

หนึ�งรายใดหรือหลายรายของผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิประกาศให้หนี �ของตนถึง

กําหนดชําระและพึงชําระก่อนถึงกําหนดเวลาชําระหนี � หรือคู่สญัญา

ใดๆ มีสิทธิยกเลิกหรือบอกเลิกสญัญาใดๆ ซึ�งผู้ออกหุ้นกู้ เป็นคู่สญัญา

โดยสญัญาดงักลา่วมีความสาํคญัตอ่การประกอบธุรกิจหรือสถานะทาง

การเงินของผู้ออกหุ้นกู้  

   2. หน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้  

 ตลอดระยะเวลาที�ยังคงมีหนี �คงค้างภายใต้หุ้ นกู้  ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะ

ดําเนินการดงัตอ่ไปนี � 

2.1 การประกอบธุรกิจและการเอาประกนัภยัของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทยอ่ย 

 ผู้ ออกหุ้ นกู้ ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที�สุดและจะดําเนินการให้

บริษัทยอ่ยใช้ความพยายามอยา่งดทีี�สดุในการประกอบธุรกิจของตนให้

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลกัการจัดการและ

บริหารองค์กรที�ดี 
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 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดําเนินการบริหารและบํารุงรักษาและดําเนินการให้

บริษัทย่อยแต่ละบริษัท บริหารและบํารุงรักษาทรัพย์สินที�ใช้ในการ

ประกอบธุรกิจของตน ให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบตัิในการ

บํารุงรักษาที�ดีและเป็นที�ยอมรับกันโดยทั�วไปของการประกอบธุรกิจ

นั �นๆ และตามกฎหมายหลกัที�ใช้บงัคบัและเกี�ยวข้องโดยตรงกบัธุรกิจที�

เกี�ยวข้อง 

 ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องจัดให้มีและดํารงรักษาไว้และดําเนินการให้บริษัท

ย่อยจัดให้มีและดํารงรักษาไว้ซึ�งการประกันภัยในส่วนของตนตาม

วงเงินประกันภัยและต่อความเสี�ยงภัยทั �งหลายซึ�งผู้ประกอบการใน

ลักษณะเดียวกันกับผู้ ออกหุ้ นกู้ ห รือบริษัทย่อยดังกล่าวจะเอา

ประกนัภยัไว้ตามปกติ 

2.2 บญัชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทยอ่ย 

 ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัทําและเก็บรักษาและจะดูแลให้บริษัทย่อยจัดทําและ

เก็บรักษาซึ�งบัญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกต้องตาม

หลกัการทางบญัชีที�เป็นที�ยอมรับกนัโดยทั�วไปในประเทศไทย 

2.3 การจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  

 ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดเตรียมและจัดให้มีเอกสารหลกัฐานดังต่อไปนี �ตาม

เวลาที�กําหนดไว้ ณ สํานกังานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้  เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นกู้

สามารถตรวจสอบและคดัสาํเนาได้โดยสะดวก ระหวา่งวนัและเวลาทํา

การของผู้ ออกหุ้ นกู้  แต่ทั �ง นี �จะต้องไม่เ ป็นการขัดขวางต่อการ

ดําเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้  ตลอดอายหุุ้นกู้  

(ก) สําเนาของข้อกําหนดสิทธิฉบบันี �และสญัญาแต่งตั �งนายทะเบียนหุ้นกู้  

โดยส่งภายในวนัเดียวกนักับวนัลงนามในสญัญาแต่งตั �งนายทะเบียน

หุ้นกู้   ทั �งนี � ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องส่งมอบคู่ฉบับของข้อกําหนดสิทธินี �ให้

นายทะเบียนเก็บรักษาไว้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นกู้มีเหตุ

จําเป็นและสมควร ผู้ ถือหุ้ นกู้ มีสิทธิขอคู่ฉบับของข้อกําหนดสิทธิ

ดงักลา่วจากนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้ 

(ข) สาํเนางบการเงิน รายงาน และเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ดงันี � 

(1) สําเนางบการเงินรายไตรมาสที�ผู้ สอบบัญชีได้สอบทานตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้ สอบ

บญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทยโดยจดัให้มีภายในวนัเดียวกนักบั



 สว่นที� 4 ข้อมลูเกี�ยวกบัการเสนอขายตราสารหนี � 

สว่นที� 4 หน้าที� 8 

วนัที�ผู้ออกหุ้นกู้สง่ให้แก่สาํนกังาน ก.ล.ต. แตท่ั �งนี � ไมว่า่ในกรณีใดๆ 

จะต้องไมเ่กิน 45 (สี�สบิห้า) วนั นบัแตว่นัสดุท้ายของแตล่ะไตรมาส 

(2) สําเนางบการเงินประจํางวดการบญัชีที�มีผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต

ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยจดัให้มีภายในวนัเดียวกัน

กบัวนัที�ผู้ออกหุ้นกู้สง่ให้แก่สาํนกังาน ก.ล.ต. แต่ทั �งนี � ไม่ว่าในกรณี

ใดๆ จะต้องไม่เกิน 2 (สอง) เดือนนบัแต่วนัสิ �นสดุรอบระยะเวลา

บญัชี 

(3) รายงานประจําปีที�เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้  โดยจัดให้มี

ภายในวนัเดียวกนักบัวนัที�ผู้ออกหุ้นกู้สง่ให้แก่สาํนกังาน ก.ล.ต. แต่

ทั �งนี � ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้องไม่เกิน 4 (สี�) เดือนนบัแต่วนัสิ �นสดุ

รอบระยะเวลาบญัชี 

(4) แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี โดยจดัให้มีภายในวนัเดียวกนักบั

วนัที�ผู้ออกหุ้นกู้สง่ให้แก่สาํนกังาน ก.ล.ต. แตท่ั �งนี � ไมว่า่ในกรณีใดๆ 

จะต้องไมเ่กิน 3 (สาม) เดือน นบัแตว่นัสิ �นสดุรอบระยะเวลาบญัชี 

(5) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื�อถือของหุ้ นกู้  

(Credit Update) ที�จัดทําโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�

สาํนกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยจะสง่ให้ภายในวนัที�ผู้ออก

หุ้นกู้ ได้รับใบรายงานดงักลา่วจากสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ 

(ค) สาํเนาเอกสารที�เป็นหลกัฐานแสดงวา่ได้มีการชําระเงินคา่ดอกเบี �ยตาม

หุ้นกู้ทั �งหมดโดยครบถ้วนแล้ว โดยจดัให้มีภายในวนัที�ครบกําหนดชําระ

ดอกเบี �ยนั �นๆ   

(ง) หนงัสือแจ้งการยกเลิกหุ้นกู้ ในกรณีที�ผู้ออกหุ้นกู้ ซื �อหุ้นกู้คืนจากตลาด

รอง (ถ้ามี) 

(จ) หนังสือแจ้งการเปลี�ยนแปลงนายทะเบียนหุ้ นกู้  ในกรณีมีการ

เปลี�ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้  

(ฉ) เอกสารหรือหลกัฐานอื�นที�ผู้ ถือหุ้นกู้จะร้องขอตามสมควร 

2.4 หน้าที�ในการจดัทําและสง่รายงานให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้   

ผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดทําและส่งรายงานให้ผู้ ถือหุ้นกู้ ทุกรายผ่านทางนาย

ทะเบียนหุ้ นกู้  ตามชื�อและที�อยู่ของผู้ ถือหุ้ นกู้ ที�ปรากฏอยู่ในสมุด

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  เพื�อรายงานให้ทราบถึงเรื�องต่าง ๆ ที�มีผลกระทบต่อ

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้  ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี�) วนั นบัแต่วนัที�
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ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ทราบถึงเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี � 

 (ก) จํานวนหรือสดัสว่นการกู้ยืมเงิน การคํ �าประกนั หรือการก่อภาระหนี �อื�น

ของผู้ ออกหุ้นกู้ ที�อาจทําให้ผู้ ออกหุ้นกู้ มีภาระหนี �เกินสัดส่วนหรือผิด

เงื�อนไขที�ได้ผกูพนัไว้ตามข้อกําหนดสทิธิฉบบันี � 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทย่อยประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง 

เช่น มีการขาดทนุหรือมีการลดทนุอยา่งมีนยัสาํคญั หรือกรณีเกิดความ

เสยีหายขึ �นกบัทรัพย์สนิที�เป็นสาระสําคญัในการประกอบธุรกิจของตน 

เป็นต้น 

(ค) รายงานเหตกุารณ์ที�อาจเป็นเหตใุห้ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถชําระหนี �ให้ผู้

ถือหุ้นกู้ ได้ 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัชําระหนี �ตอ่เจ้าหนี �เงินกู้  และ/หรือ เจ้าหนี �ตามตราสาร

หนี �ที�มีมลูคา่หนี � (ไมว่า่รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) เป็นจํานวนเงิน

ตั �งแต่ 400,000,000 บาท (สี�ร้อยล้านบาท) ขึ �นไป หรือจํานวนเงินใน

สกุลเงินอื�นที�เทียบเท่ากบัเงินจํานวนดงักลา่ว  หรือกรณีบริษัทย่อยผิด

นดัชําระหนี �ต่อเจ้าหนี �เงินกู้  และ/หรือ เจ้าหนี �ตามตราสารหนี �ที�มีมลูค่า

หนี � (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) เป็นจํานวนเงินรวมกนัเกิน

กว่า 400,000,000 บาท (สี�ร้อยล้านบาท)  หรือจํานวนเงินในสกุลเงิน

อื�นที�เทียบเทา่กบัเงินจํานวนดงักลา่ว 

(จ) ผู้ ออกหุ้ นกู้ ต้ องคํา พิพากษา เส ร็จ เด็ดขาด  หรือคํา ชี �ขาดของ

อนุญาโตตุลาการให้ชําระเงินครั �งเดียวหรือหลายครั �งรวมกันเกินกว่า 

400,000,000 บาท (สี�ร้อยล้านบาท) หรือจํานวนเงินในสกุลเงินอื�นที�

เทียบเท่ากบัเงินจํานวนดงักลา่ว หรือกรณีบริษัทย่อยต้องคําพิพากษา

เสร็จเด็ดขาด หรือคําชี �ขาดของอนญุาโตตลุาการให้ชําระเงินครั �งเดียว

หรือหลายครั �งรวมกันเกินกว่า 400,000,000 บาท (สี�ร้อยล้านบาท) 

หรือจํานวนเงินในสกลุเงินอื�นที�เทียบเทา่กบัเงินจํานวนดงักลา่ว เว้นแต่

ผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทยอ่ย มีความสามารถชําระหนี �ดงักลา่วได้ครบถ้วน

ภายในระยะเวลาที�กําหนดไว้ในคาํพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคําชี �ขาด

อนัเป็นที�สดุของอนญุาโตตลุาการนั �น และการชําระหนี �นั �นไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถในการชําระหนี �ตามหุ้นกู้

ของผู้ออกหุ้นกู้  

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ ไมป่ฏิบตัิตามข้อกําหนดหรือเงื�อนไขที�มีอยู่ในใบหุ้นกู้หรือใน
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สว่นใดสว่นหนึ�งของข้อกําหนดสทิธิฉบบันี � 

(ช) ผู้ ออกหุ้ นกู้  และ/หรือ บริษัทย่อยหยุดประกอบกิจการทั �งหมดหรือ

บางสว่น อนัมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่การประกอบธุรกิจของตน 

(ซ) ผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทยอ่ยเปลี�ยนแปลงวตัถปุระสงค์หรือลกัษณะ

การประกอบธุรกิจ 

(ฌ) ผู้ออกหุ้นกู้กระทําหรือถกูกระทําอนัมีลกัษณะเป็นการครอบงําหรือถูก

ครอบงํากิจการตามมาตรา 247 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 

(ญ) สําเนาทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  (เฉพาะในส่วนของผู้ ถือหุ้นกู้ รายดังกล่าว) 

เมื�อผู้ ถือหุ้นกู้ ร้องขอ  ทั �งนี � ให้ผู้ออกหุ้นกู้ จัดส่งหรือดําเนินการให้นาย

ทะเบียนหุ้นกู้จดัสง่ 

(ฎ) กรณีใดๆ ที�มีหรือจะมีผลกระทบตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้หรือต่อ

การตัดสินใจในการลงทุน หรือความสามารถของผู้ ออกหุ้นกู้ ในการ

ปฏิบตัิตามข้อกําหนดสทิธิ 

ทั �งนี � ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นวา่เอกสารหรือรายงานใดๆ ที�ผู้ออกหุ้นกู้จดัสง่ให้

มีข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือมีข้อความคลมุเครือ หรือไมช่ดัเจน หรือมีข้อมลูอื�นใด

ที�ผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นว่ามีความจําเป็นที�ต้องส่งเพิ�มเติมหรือมีกรณีอื�นใดที�จะมี

ผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้หรือต่อการตดัสินใจในการลงทนุ ผู้

ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งข้อชี �แจงหรือสง่ข้อมลูใดๆ เพิ�มเติมให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทราบ 

2.5 หน้าที�อํานวยความสะดวกในการเข้าตรวจเอกสาร 

ผู้ ออกหุ้นกู้ จะอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ในการเข้าตรวจดู

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้หรือเอกสารหลกัฐานที�เกี�ยวกบัการออกหุ้นกู้ตามที�ผู้

ถือหุ้นกู้ ร้องขอตามสมควรในระหว่างเวลาทําการของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ

นายทะเบียนหุ้นกู้  (ตามแต่กรณี) ทั �งนี � ผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นลาย

ลกัษณ์อักษรให้แก่ผู้ ออกหุ้ นกู้ ทราบ เป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 

(เจ็ด) วนั ก่อนหน้าวนัที�ผู้ ถือหุ้นกู้ประสงค์จะเข้าตรวจดเูอกสารดงักลา่ว 

2.6 การชําระภาษี 

ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระและจะดําเนินการให้บริษัทย่อยแต่ละบริษัทของตน

ชําระภาษีต่าง ๆ ทั �งสิ �นที�เรียกเก็บจากสินทรัพย์ รายรับ รายได้ หรือ

กําไรของตน ก่อนที�ภาษีนั �น ๆ จะล่วงเลยกําหนดที�จะต้องชําระ 

ตลอดจนจะทําการชําระหรือดําเนินการให้มีการชําระเงินตามข้อ
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เรียกร้องอนัชอบด้วยกฎหมายต่างๆ ทั �งสิ �น ไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ที�

เป็นข้อเรียกร้องที�หากวา่การไมชํ่าระแล้วอาจก่อให้เกิดภาระติดพนัหรือ

สิทธิยึดหน่วงเหนือสินทรัพย์ รายรับ รายได้ หรือกําไรในส่วนที�เป็น

สาระสําคญัได้ หรือก่อให้เกิดบุริมสิทธิเหนือหนี �อื�นๆ เว้นแต่ในกรณีที� 

(1) ภาษีหรือเงินดงักลา่วกําลงัอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสจุริตและ

โดยวิธีการที�ถูกต้อง และ (2) ได้มีการกนัเงินสํารองหรือเงินเผื�อเหลือ

ตามที�อาจจําเป็นต้องกนัไว้แล้วสาํหรับเรื�องดงักลา่ว ตามหลกัการบญัชี

ที�เป็นที�ยอมรับกนัโดยทั�วไป 

2.7 การเปลี�ยนตวันายทะเบียนหุ้นกู้  

 หากมีความจําเป็นที�จะต้องเปลี�ยนตวันายทะเบียนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะ

จดัหาบคุคลเพื�อรับการแตง่ตั �งให้เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ รายใหม ่โดยเร็ว

ที�สดุเท่าที�จะสามารถกระทําได้ แต่ทั �งนี � ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนั 

นบัแตว่นัที�ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ หรือควรจะทราบวา่จะต้องมีการเปลี�ยนตวั

บคุคลดงักลา่ว 

2.8 การจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ 

 ผู้ออกหุ้นกู้ จะต้องจัดให้มีการจัดอันดบัความน่าเชื�อถือของหุ้นกู้ จาก

สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�สํานกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

ตลอดอายหุุ้นกู้   

 อนึ�ง  ตลอดอายหุุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัการให้มีสถาบนัจดัอนัดบัความ

น่าเชื�อถือที�สํานกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบทําการทบทวนผลการ

จดัอนัดบัเครดิตสําหรับหุ้นกู้ดงักล่าว เมื�อมีเหตกุารณ์อย่างหนึ�งอย่าง

ใดเกิดขึ �นอนัอาจมีผลกระทบต่อการจัดอนัดบัเครดิต หรือทบทวนผล

การจัดอันดบัเครดิตตามที�สถาบนัจัดอันดบัความน่าเชื�อถือดงักล่าว

เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้แต่อย่างใด 

ซึ�งผลการทบทวนการจัดอนัดบัเครดิตอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตลอด

อายขุองหุ้นกู้  

2.9 การจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย  

 ผู้ออกหุ้นกู้ จะนําหุ้นกู้ ที�เสนอขายในครั �งนี �ไปขอจดทะเบียนในสมาคม

ตลาดตราสารหนี �ไทย (Thai Bond Market Association) ภายในวนั

ออกหุ้นกู้และจะคงให้หุ้นกู้ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในสมาคมตลาด

ตราสารหนี �ไทย ตลอดอายขุองหุ้นกู้  
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2.10 การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดสทิธิ 

 ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องรวมทั �งกฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ

และคําสั�งตา่งๆ ที�ออกตามกฎหมายโดยเคร่งครัดและจะปฏิบตัิตามข้อ

ผูกพันและเงื�อนไขต่างๆ ของข้อกําหนดสิทธิโดยเคร่งครัดตลอดอายุ

ของหุ้นกู้จนกว่าหนี �หุ้นกู้ ได้ระงบัลงทั �งจํานวน หรือกรณีที�หุ้นกู้ ได้ระงับ

ลงทั �งจํานวนก่อนครบกําหนดอายขุองหุ้นกู้  (แล้วแตก่รณี) 

2.11 การดํารงอตัราสว่นทางการเงิน  

 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดํารงสดัสว่นหนี �สนิที�มีภาระดอกเบี �ยตอ่สว่นของผู้ ถือ

หุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ของผู้ออกหุ้นกู้ ใน

อตัราสว่นไมเ่กิน 2:1 (สองตอ่หนึ�ง) ณ วนัสิ �นงวดบญัชีของแต่ละปี โดย

ทําการคํานวณจากงบการเงินรวม 

 ทั �งนี � เพื�อประโยชน์ของการคํานวณอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นให้คํา

จํากดัความตามที�ระบไุว้มีความหมายดงัตอ่ไปนี �  

 "หนี �สินที�มีภาระดอกเบี �ย" หมายถึง หนี �สินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีภาระ

ดอกเบี �ยตามที�ปรากฏในงบการเงินรวม ทั �งนี � ให้รวมถึง สว่นของหนี �สิน

ที�อาจเกิดขึ �นจากการที�ผู้ออกหุ้นกู้ เข้าคํ �าประกัน อาวลั หรือ ก่อภาระ

ผกูพนัอื�นในลกัษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใดๆ หรือนิติบคุคลอื�น (การ

คํ �าประกนัไมร่วมถึงกรณีที�บคุคลอื�นเข้าผกูพนัตนเป็นผู้คํ �าประกนัผู้ออก

หุ้นกู้ ) แต่ไม่รวมถึงรายได้รับล่วงหน้ารอตดับญัชี โดยหนี �สินที�มีภาระ

ดอกเบี �ยที�เกิดจากสญัญาเช่าจะใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�

มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัออกหุ้นกู้  

"ส่วนของผู้ ถือหุ้น" หมายถึง ส่วนของผู้ ถือหุ้นของผู้ ออกหุ้นกู้ ตามที�

ปรากฏในงบการเงินรวม 

"งบการเงินรวม" หมายถึง งบการเงินรวมประจําปี (Consolidated 

Annual Financial Statements) ของผู้ออกหุ้นกู้ ที�ได้ตรวจสอบหรือ

สอบทานโดยผู้สอบบญัชีและผู้ออกหุ้นกู้ ได้จดัสง่ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยแล้ว 
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2.12 การดํารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน   

 ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะต้องดํารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   

2.13 ลาํดบัการชําระหนี � 

 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดําเนินการเพื�อให้ภาระข้อผกูพนัต่าง ๆของผู้ออกหุ้นกู้

ที�มีอยู่ตามหุ้ นกู้ นี �มีลําดับการชําระหนี �อย่างน้อยที�สุดเท่าเทียมกับ

บรรดาภาระข้อผกูพนัอื�น ๆ (ที�ไม่ด้อยสิทธิหรือไม่มีบริุมสิทธิเหนือกว่า) 

ทั �งสิ �นของผู้ออกหุ้นกู้ตลอดอายขุองหุ้นกู้  

2.14 การรับรองวา่ไมม่ีเหตผิุดนดั 

 เมื�อผู้ ถือหุ้นกู้ ร้องขอไมว่า่เมื�อใด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องสง่มอบเอกสารซึ�งลง

นามโดยกรรมการผู้มีอํานาจของผู้ออกหุ้นกู้  (หรือบุคคลที�ได้รับมอบ

อํานาจจากกรรมการผู้มีอํานาจ) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ว่า จากข้อมลูที�ผู้ออก

หุ้นกู้ ได้รับทราบในขณะนั �น ผู้ออกหุ้นกู้ รับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด หรือ

เหตกุารณ์ที�อาจกลายเป็นเหตผิุดนดัเกิดขึ �น และไม่มีคดีความหรือการ

อนุญาโตตุลาการที�ผู้ ออกหุ้นกู้ เป็นจําเลยหรือผู้ ถูกกล่าวหา (ยกเว้น

กรณีที�ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้ามี)) 

3. ข้อละเว้นของผู้ออกหุ้นกู้  

 ตลอดระยะเวลาที�ยงัคงมีหนี �คงค้างภายใต้หุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องไม่

กระทําการดงัตอ่ไปนี �  

3.1 การควบรวมกิจการ 

 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ (และจะจดัการมิให้บริษัทย่อย) ดําเนินการใดๆ เพื�อ

หรือเกี�ยวข้องกบัการรวมหรือควบกิจการของบริษัทของตนหรือกิจการ

ของตนกับผู้ อื�น หรือกระทําการหรือยินยอมให้มีการกระทําใดๆ ที�มี

ลกัษณะหรือมีผลเช่นเดียวกบัการรวมหรือควบกิจการ  

3.2 การเลิก การยุติการดําเนินการ และการเปลี�ยนแปลงลักษณะของ

กิจการ 

 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ (และจะจดัการมิให้บริษัทย่อย) ดําเนินการใดๆ เพื�อ

หรือเกี�ยวข้องกบัการเลิกหรือยตุิการประกอบกิจการ หรือเปลี�ยนแปลง

ลกัษณะของกิจการในสาระสําคญัที�กําลงัดําเนินอยู่ในปัจจุบนั (ไม่ว่า

ทั �งหมดหรือเพียงบางสว่นที�สาํคญั) ยกเว้นในกรณีที�การเลกิหรือยตุิการ
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ประกอบกิจการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมี

นยัสาํคญัตอ่ความสามารถในการชําระหนี �ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้  

3.3 การไมจ่่ายเงินปันผล 

ผู้ออกหุ้นกู้จะไมป่ระกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที�ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถ

ชําระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี �ยหุ้นกู้  หรือผิดนดัชําระหนี �ใดๆ ตามหุ้นกู้

นี � และการผิดนดัหรือผิดเงื�อนไขดงักลา่วยงัไม่ได้รับการแก้ไข ทั �งนี � เว้น

แตจ่ะได้รับอนญุาตจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ก่อน 

3.4 การลดทนุ 

 ผู้ออกหุ้นกู้จะไมด่ําเนินการใดๆ เพื�อให้มีการลดทนุชําระแล้วของผู้ออก

หุ้นกู้  เว้นแต ่เป็นกรณี การลดทนุเพื�อวตัถปุระสงค์ในการลดผลขาดทนุ

สะสมทางบญัชีของผู้ออกหุ้นกู้  (ถ้ามี) และการลดทนุดงักลา่วจะต้องไม่

ทําให้ผู้ออกหุ้นกู้มีเงินสดหรือทรัพย์สนิลดลง  

 ดอกเบี �ยหุ้นกู้  : (ก) หุ้นกู้ ชุดที� U เป็นหุ้นกู้ ชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน 
และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยมีอตัราดอกเบี �ยคงที�เท่ากับร้อยละ 2.78 
(สองจดุเจ็ดแปด) ตอ่ปี และมีอาย ุ6 (หก) ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

(ข) หุ้นกู้ ชุดที� R เป็นหุ้นกู้ ชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน 
และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยมีอตัราดอกเบี �ยคงที�เท่ากับร้อยละ 2.97 
(สองจดุเก้าเจ็ด) ตอ่ปี และมีอาย ุ7 (เจ็ด) ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

(ค) หุ้นกู้ ชุดที� Q เป็นหุ้นกู้ ชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน 
และไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยมีอตัราดอกเบี �ยคงที�เท่ากับร้อยละ 3.39 
(สามจดุสามเก้า) ตอ่ปี และมีอาย ุ10 (สบิ) ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  

   2. จํานวนดอกเบี �ยสําหรับหุ้นกู้ ในแต่ละงวดดอกเบี �ย ให้คํานวณจากเงินต้น

ของหุ้ นกู้  ตามที� กําหนดไว้ในข้อ 2 ของข้อกําหนดสิทธิ โดยอาศัย

หลกัเกณฑ์ 1 (หนึ�ง) ปีมี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วนั และโดยการนบั

จํานวนวนัที�ผา่นไปจริงในแตล่ะงวดดอกเบี �ยที�เกี�ยวข้อง 

 ทั �งนี � การเลื�อนวนัชําระดอกเบี �ยเพื�อให้เป็นวนัทําการ ตามที�กําหนดไว้ใน

ข้อ 8.2 ของข้อกําหนดสิทธินั �น จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการคํานวณ

ดอกเบี �ยที�กําหนดไว้นี � เว้นแต่ในกรณีวนัชําระดอกเบี �ยงวดสดุท้ายไม่ตรง

กบัวนัทําการ ให้เลื�อนวนัชําระดอกเบี �ยดงักล่าวเป็นวนัทําการถัดไป และ

จะต้องนําจํานวนวนัทั �งหมดที�เลื�อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัชําระ
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ดอกเบี �ยที�เลื�อนออกไป มารวมคํานวณดอกเบี �ยด้วย 

   3. ในกรณีที�ผลการคํานวณดอกเบี �ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที�ได้ มีจํานวนทศนิยม

มากกวา่ 6 (หก) ตําแหนง่ ให้ปัดทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก)ตําแหน่ง

โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ �นในกรณีที�มีเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) 

นอกนั �นให้ปัดลง 

   4.  ในกรณีที�ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไมชํ่าระหนี �เงินต้น ตามเงื�อนไขในข้อกําหนด

สิทธิ (ซึ�งรวมถึงกรณีที�หนี �ถึงกําหนดชําระโดยพลนัตามที�ระบไุว้ในข้อ 

11.2 ของข้อกําหนดสิทธิ) ดอกเบี �ยสําหรับหนี �ที�ค้างชําระนบัจากวนัถึง

กําหนดชําระจนถึงวันที�ผู้ ออกหุ้นกู้ ทําการชําระหนี �ครบถ้วนให้คิดใน

อตัราดอกเบี �ยผิดนดั   

 การชําระเงินต้นของหุ้นกู้  : (ก) กรณีทั�วไป ผู้ออกหุ้นกู้ จะชําระเงินต้นตามหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ โดยทํา

การชําระโดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้  โดยการโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ ถือ

หุ้นกู้ตามที�ได้แจ้งไว้กบันายทะเบียนหุ้นกู้ซึ�งผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งความ

ประสงค์การขอรับชําระโดยการโอนเงินเข้าบญัชีพร้อมนําสง่สาํเนาสมดุ

บญัชีหน้าที�มีชื�อของผู้ ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และสําเนาบตัรประชาชนหรือ

เอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคลที�รับรองสําเนาถูกต้องให้แก่นาย

ทะเบียนหุ้นกู้ ไมน้่อยกวา่14 (สบิสี�) วนัก่อนวนัชําระเงินต้นหรือโดยเช็ค

ขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายในนามของผู้ ถือหุ้นกู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที�สง่ถึงผู้ ถือหุ้นใน

ตา่งประเทศ) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ตามที�อยูที่�ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น

กู้  ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  เพื�อการไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยผู้ ถือหุ้นกู้

ไมจํ่าเป็นต้องนําใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือสง่มอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้  

(ข) กรณีของหุ้นกู้ ที�ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แทน  ผู้ออกหุ้นกู้จะ

ชําระเงินต้นตามหุ้นกู้  ให้แก่บุคคลที�ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์มีหนงัสือ

แจ้งมายงัผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิใน

หุ้นกู้ จํานวนต่างๆ ที�ลง ทะเบียนในสมดุทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ในชื�อของศนูย์

รับฝากหลกัทรัพย์โดยทําการชําระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้  โดยการโอน

เงินเข้าบญัชีของผู้ ถือหุ้นกู้ตามที�ได้แจ้งไว้กบันายทะเบียนหุ้นกู้  ซึ�งผู้ ถือ

หุ้นกู้จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับชําระโดยการโอนเงินเข้าบญัชี

พร้อมนําส่งสําเนาสมุดบัญชีหน้าที�มีชื�อของผู้ ถือหุ้นกู้ ปรากฏอยู่และ

สาํเนาบตัรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบคุคลที�รับรองสาํเนา

ถกูต้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี�) วนัก่อนวนัชําระ
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เงินต้น หรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายในนามของผู้ ถือหุ้นกู้  และ

จดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ทางอากาศ (Air Mail) (ใน

กรณีที�ส่งถึงผู้ ถือหุ้ นกู้ ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นกู้  ตามที�อยู่ที�

ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้  ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื�อ

การไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยผู้ ถือหุ้นกู้ ไมจํ่าเป็นต้องนําใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื�อใช้

แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือสง่มอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้  

 การชําระดอกเบี �ยหุ้นกู้  

หรือเงินอื�นใด (ถ้าม)ี 

: (ก) กรณีทั�วไป  ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระดอกเบี �ยหรือเงินจํานวนอื�นใดภายใต้หุ้น

กู้  (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ โดยทําการชําระโดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้  

โดยการโอนเงินเข้าบญัชีของผู้ ถือหุ้นกู้ตาม ที�ได้แจ้งไว้กบันายทะเบียน

หุ้นกู้ซึ�งผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับชําระโดยการโอน

เงินเข้าบัญชีพร้อมนําส่งสําเนาสมุดบัญชีหน้าที�มีชื�อของผู้ ถือหุ้ นกู้

ปรากฏอยูแ่ละสาํเนาบตัรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบคุคล

ที�รับรองสาํเนาถกูต้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ไมน้่อยกวา่สิบสี� (14) วนั

ก่อนวนัชําระดอกเบี �ยหรือเงินจํานวนอื�นใด (ถ้ามี)หรือโดยเช็คขีดคร่อม

เฉพาะสั�งจ่ายในนามของผู้ ถือหุ้นกู้และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที�ส่งถึงผู้ ถือหุ้ นกู้ ใน

ตา่งประเทศ)ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ตามที�อยู่ที�ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น

กู้  ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื�อการชําระดอกเบี �ย ทั �งนี � ในการ

ชําระดอกเบี �ยงวดสดุท้าย ผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่จําเป็นต้องนําใบหุ้นกู้มาเวนคืน

ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้  

   (ข) กรณีของหุ้นกู้ ที�ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือหุ้นกู้แทน  ผู้ออกหุ้นกู้จะ

ชําระดอกเบี �ยหรือเงินจํานวนอื�นใดภายใต้หุ้นกู้  (ถ้ามี) ให้แก่บุคคลที�

ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์มีหนงัสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ ว่าเป็นผู้

ทรงสิทธิในหุ้นกู้ จํานวนต่าง ๆ ที�ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนหุ้นกู้ ไว้ใน

ชื�อของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยทําการชําระโดยผ่านนายทะเบียนหุ้น

กู้  โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ ถือหุ้ นกู้ ตามที�ได้แจ้งไว้กับนาย

ทะเบียนหุ้นกู้  ซึ�งผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับชําระโดย

การโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมนําส่งสําเนาสมุดบัญชีหน้าที�มีชื�อของ 

ผู้ ถือหุ้นกู้ปรากฏอยูแ่ละสาํเนาบตัรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็น

นิติบคุคลที�รับรองสําเนาถกูต้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า 14 

(สิบสี�) วนัก่อนวันชําระเงินต้นหรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายใน

นามของผู้ ถือหุ้นกู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้
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ตามที�อยูที่�ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื�อการชําระดอกเบี �ย ทั �งนี � 

ในการชําระดอกเบี �ยงวดสดุท้าย ผู้ ถือหุ้นกู้ ไมจํ่าเป็นต้องนําใบหุ้นกู้หรือ

ใบรับเพื�อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือสง่มอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้  

 การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื �อ

คืนหุ้นกู้  

 1. ผู้ออกหุ้นกู้จะทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  โดยการ

ชําระเงินต้นทั �งหมดภายใต้หุ้นกู้และดอกเบี �ยงวดสดุท้าย 

   2. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื �อคืนหุ้นกู้ จากผู้ ถือหุ้นกู้ รายใดๆ จากตลาดรองหรือ

แหลง่อื�นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ ทําคําเสนอขอซื �อคืน

หุ้นกู้ เป็นการทั�วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทําคําเสนอขอซื �อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ ถือ

หุ้นกู้ทกุราย และจะต้องทําการซื �อคืนหุ้นกู้จากผู้ ถือหุ้นกู้ซึ�งประสงค์จะ

ขายคืนหุ้นกู้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัตามสดัสว่นที�เสนอขาย 

   3. เมื�อผู้ ออกหุ้ นกู้ ทําการซื �อคืนหุ้ นกู้ แล้ว จะมีผลทําให้หนี �ตามหุ้ นกู้

ดงักลา่วระงบัลง เนื�องจากหนี �เกลื�อนกลืนกนัตามกฎหมาย และผู้ออก

หุ้ นกู้ จะนําหุ้ นกู้ ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ�งผู้ ออกหุ้ นกู้

จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื�อยกเลิกหุ้นกู้ ที�ซื �อมาดงักลา่ว 

รวมทั �งแจ้งเรื�องการซื �อคืนหุ้นกู้ ให้ตลาดรองที�มีการซื �อขายหุ้นกู้ และ

สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า ทั �งนี � โดยต้องเป็นไปตามกฎหมาย

และประกาศที�เกี�ยวข้อง 

4.     ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  เว้นแต่

เป็นการซื �อหุ้นคืนตามข้อ 10.2 ของข้อกําหนดสิทธิหรือได้รับโอนหุ้นกู้

มาจากผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้ทรงสทิธิในหุ้นกู้  

 เหตผิุดนดั : กรณีใดกรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี �ถือเป็นการผิดนดัตามข้อกําหนดสทิธิ 

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไมชํ่าระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี �ย เมื�อถึงกําหนดชําระ

ไมว่า่งวดใดงวดหนึ�ง  

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลง เงื�อนไข หรือภาระหน้าที� ไม่ว่าข้อใด

ข้อหนึ�งตามที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ (เว้นแต่กรณีการไม่ชําระเงิน

ต้น และ/หรือ ดอกเบี �ย) โดยหากเหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นเหตทีุ�สามารถ

แก้ไขได้ แต่ไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน 

ภายหลงัจากวนัที�ได้มีการสง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขการกระทํา

ผิดข้อตกลงดงักลา่วแล้ว โดยผู้ ถือหุ้นกู้  (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย

รวมกนั) ซึ�งถือหุ้นกู้ รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี�สิบห้า) ของหุ้นกู้ ที�

ยงัมิได้ทําการไถ่ถอนทั �งหมด อย่างไรก็ดี หากเหตกุารณ์ดงักล่าวเป็น
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เหตทีุ�ไมส่ามารถแก้ไขได้ ก็ให้ถือว่าเป็นเหตผิุดนดัเกิดขึ �นโดยทนัที โดย

มิต้องมีระยะเวลา 30 (สามสบิ) วนั เพื�อการแก้ไขดงักลา่วข้างต้น 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัชําระหนี �ใดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) มี

จํานวนรวมกนัเกินกว่า (400,000,000 (สี�ร้อยล้าน) บาท หรือจํานวน

เงินในสกุลเงินอื�น ซึ�งมีมลูค่าเทียบเท่าจํานวนเงินดงักลา่ว) และ/หรือ 

บริษัทยอ่ยผิดนดัชําระหนี �ใดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) มี

จํานวนรวมกนัเกินกว่า 400,000,000 (สี�ร้อยล้าน) บาท (หรือจํานวน

เงินในสกลุเงินอื�น ซึ�งมีมลูคา่เทียบเทา่จํานวนเงินดงักลา่ว) หรือในกรณี

มีเหตุทําให้เจ้าหนี �ของผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทย่อยมีสิทธิเรียกให้

ชําระคืนหนี �ดงักลา่วก่อนครบกําหนด โดยการเร่งรัดการชําระหนี �ก่อน

ครบกําหนดนั �นเป็นผลจากการเกิดเหตุผิดนัด โดยที�ผู้ออกหุ้นกู้  และ/

หรือ บริษัทย่อย ไม่ทําการชําระหนี �ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลา 7 (เจ็ด) วนั นบัจากวนัที�ถึงกําหนดชําระหนี �นั �นๆ   

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทย่อยตกเป็นผู้มีหนี �สินล้นพ้นตวั ถกูพิทกัษ์

ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึด บังคับหรืออายัดทรัพย์ หรือมีการ

ฟ้องร้องเหนือทรัพย์สนิ (ไมว่า่ทั �งหมดหรือบางสว่นที�สําคญั) หรือผู้ออก

หุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทยอ่ยกระทําการใดๆ อนัอาจเป็นเหตใุห้ตนต้องตก

อยู่ภายใต้ข้อสนันิษฐานว่าตนเป็นผู้มีหนี �สินล้นพ้นตวั ตามที�ระบไุว้ใน

มาตรา 8 ของพระราชบญัญัติล้มละลาย พทุธศกัราช 2483 ฉบบัแก้ไข

เพิ�มเติม พ.ศ. 2542 หรือกรณีมีการยื�นขอ (ไม่ว่าโดยบคุคลอื�นหรือโดย

ตนเอง) ให้ผู้ ออกหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทย่อยล้มละลาย โดยศาลที�มี

อํานาจได้รับคําขอนั �นไว้พิจารณาแล้ว หรือมีการเริ�มดําเนินการ (ไม่ว่า

โดยบคุคลอื�นหรือโดยตนเอง) เพื�อขอฟื�นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้  และ/

หรือ บริษัทยอ่ย ทั �งนี � ภายใต้กฎหมายที�เกี�ยวข้อง หรือ กรณีมีการเจรจา

ปรับโครงสร้างหนี �หรือประนอมหนี �ของผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือ บริษัทย่อย 

หรือ กรณีที�ผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทยอ่ยทําการหยดุพกัชําระหนี �เป็น

การทั�วไป  

(จ) หากผู้ ออกหุ้ นกู้ ต้องคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคําชี �ขาดของ

อนุญาโตตุลาการให้ชําระเงินครั �งเดียวหรือหลายครั �งรวมกันเกินกว่า  

400,000,000 (สี�ร้อยล้าน) บาท  (หรือเงินสกุลอื�นที�มีจํานวนเทียบเท่า) 

โดยผู้ ออกหุ้ นกู้ ไม่สามารถทําการชําระเงินให้ครบถ้วนได้ตามคําสั�ง

ดงักลา่ว หรือผู้ ถือหุ้นกู้  (ไมว่า่รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) ซึ�งถือหุ้น
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กู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี�สิบห้า) ของหุ้นกู้ ที�ยงัมิได้ไถ่ถอนทั �งหมดมี

ความเห็นอันสมควรว่าการชําระเงินดงักล่าวอาจทําให้ผู้ ออกหุ้นกู้ ไม่

สามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดหรือเงื�อนไขใดๆ ภายใต้ข้อกําหนดสทิธิได้  

(ฉ) กรณีการปฏิบตัิตามหน้าที�ไมว่า่อยา่งใดอยา่งหนึ�งของผู้ออกหุ้นกู้ ที�มีอยู่

ภายใต้หุ้นกู้และข้อกําหนดสิทธิกลายเป็นสิ�งที�มิชอบด้วยกฎหมาย ขดั

ตอ่กฎหมาย หรือไมม่ีผลผกูพนัผู้ออกหุ้นกู้  

(ช) เมื�อมีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง การงดเว้น หรือยกเลิกใบอนญุาต หนงัสือ

รับรอง หนังสือยินยอม สิทธิประโยชน์ใดๆ ที�ผู้ ออกหุ้ นกู้  และ/หรือ 

บริษัทย่อยได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที� บคุคล หรือนิติบคุคล

ใด ๆ ซึ�งผู้ออกหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัทย่อยจําเป็นต้องมีไว้หรือใช้ในการ

ประกอบธุรกิจของตน ซึ�งการแก้ไขเปลี�ยนแปลง การงดเว้น หรือยกเลิก

เช่นว่านั �น อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อ

ความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ ในการปฏิบตัิตามข้อกําหนดสทิธิหรือตาม

สัญญาในการชําระหนี �ตามหุ้ นกู้ และผู้ ออกหุ้ นกู้ ไม่สามารถแก้ไข

เหตกุารณ์ดงักลา่วได้ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัที�

เกิดเหตกุารณ์นั �นๆ  

(ซ) เมื�อผู้ ออกหุ้นกู้ หรือบริษัทย่อยถูกดําเนินการโดยทางกฎหมาย หรือ

คําสั�งของรัฐ หรือเพราะกรณีอื�นใดอนัมีผลให้การดําเนินงานหรือธุรกิจ

ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือบริษัทย่อยดงักลา่วต้องเปลี�ยนแปลงหรือสะดดุลง 

หรือมีผลให้ทรัพย์สนิ หรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทยอ่ยดงักลา่ว

ไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วนต้องถูกยึด อายัด เวนคืน หรือตกเป็นของ

หน่วยงานราชการใดๆ ของราชอาณาจักรไทย และกรณีดังกล่าว

ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอยา่งสาํคญัตอ่ผู้ออกหุ้นกู้  และผู้ออกหุ้น

กู้มิได้แก้ไขเยียวยาเหตกุารณ์ดงักลา่วภายใน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่

วนัเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

 ผลของการผิดนดั : เมื�อเกิดการผิดนดักรณีใดกรณีหนึ�งตามข้อ 11.1 ของข้อกําหนดสทิธิ หาก 

(ก)  ผู้ ถือหุ้นกู้  (ไมว่า่รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) ซึ�งถือหุ้นกู้ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 25 (ยี�สบิห้า) ของหุ้นกู้ ที�ยงัมิได้ไถ่ถอนทั �งหมด หรือ  

(ข)  มีมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นชอบให้ดําเนินการ หรือ 

(ค)  เป็นกรณีตามข้อ 11.1 (ก) (ง) หรือ (ฉ) ของข้อกําหนดสทิธิ 

ผู้ ถือหุ้นกู้ จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ ให้ทําการชําระเงินต้นพร้อม
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ด้วยดอกเบี �ยตามหุ้นกู้ ที�คํานวณจนถึงขณะนั �นซึ�งถือเป็นอนัถึงกําหนดชําระ

โดยพลนัให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ทนัที โดยให้ระบุกรณีที�เกิดขึ �นนั �นด้วย ทั �งนี � การที�ผู้

ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไม่ชําระเงินไม่ว่าจํานวนใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ รายใด หากไม่

ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสจูน์ให้เห็นชดัแจ้งเป็นประการอื�น 

ให้ถือไว้ก่อนวา่ได้มีเหตผิุดนดัเช่นเดียวกนันั �นเกิดขึ �นกบัหุ้นกู้ทั �งหมด 

 การแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนด

สทิธิ 

: (1) การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสทิธิ ในเรื�องที�จะกระทบต่อสิทธิที�มิใช่

สาระสาํคญัของผู้ ถือหุ้นกู้  หรือเรื�องที�เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือ

หุ้นกู้ โดยชดัแจ้ง หรือในสว่นซึ�งไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ด้อยลง หรือ

เพื�อให้เป็นไปตามบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์ที�กําหนดในกฎหมายว่า

ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายอื�นใดที�เกี�ยวข้อง กฎ 

ระเบียบ หรือข้อบงัคบั หรือคําสั�งที�มีผลบงัคบัทั�วไป หรือประกาศ หรือ

ข้อบงัคบัของ สาํนกังาน ก.ล.ต. เกี�ยวข้อง รวมทั �ง กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั

ต่างๆ ของสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย (ในกรณีที�หุ้นกู้จดทะเบียนซื �อ

ขายอยูใ่นสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย) และ/หรือ ของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ในกรณีที�หุ้ นกู้ จดทะเบียนซื �อขายอยู่ในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หรือเป็นการแก้ไขเปลี�ยนแปลงตาม

หลกัเกณฑ์ของข้อ 4.4 วรรค 2 ของข้อกําหนดสิทธิ ให้กระทําได้โดยไม่

ต้องไ ด้ รับความยินยอมจากที�ประชุมผู้ ถื อหุ้ นกู้ โดยการแก้ไข

เปลี�ยนแปลงดงักลา่วให้มีผลใช้บงัคบัเมื�อได้แจ้งการแก้ไขเปลี�ยนแปลง

ให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดเป็นประการ

อื�น 

(2)    การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสทิธินอกจากกรณีตามข้อ (1) (แต่ทั �งนี � 

ไมร่วมถึงกรณีที�มีการแก้ไขวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้อนัเป็นการขยาย

อายุหุ้นกู้ หรือการชําระหนี �ตามหุ้นกู้ ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้ เป็นหุ้น 

หุ้นกู้ อื�นหรือทรัพย์สินอื�นของผู้ออกหุ้นกู้หรือบคุคลใด ๆ และเพื�อกรณี

อื�นใดที�กฎหมายห้ามมิให้ดําเนินการ) ต้องได้รับความยินยอมจากผู้

ออกหุ้นกู้  และมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  และได้แจ้งการแก้ไขเปลี�ยนแปลง

ให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดเป็นประการ

อื�น  

(3)    การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขดัหรือแย้ง

กับและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

รวมตลอดทั �งข้อกําหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ที� 
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ทจ. 9/2552 เรื�อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสาร

หนี �ที�ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที� 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (และที�มีการแก้ไข

เพิ�มเติม) 

(4) ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัสง่ข้อกําหนดสทิธิที�แก้ไขเพิ�มเติมให้นายทะเบียนหุ้นกู้

และสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัแต่วนัที�มีการแก้ไข

เพิ�มเติมข้อกําหนดสทิธิและจะจดัสง่ให้แกผู่้ ถือหุ้นกู้ เมื�อได้รับการร้องขอ 

 กฎหมายที�ใช้บงัคบั : ข้อกําหนดสทิธิฉบบันี �ใช้กฎหมายไทยบงัคบั 

2. ข้อจาํกัดการโอนตราสารหนี �ที�เสนอขาย 

เนื�องจากการเสนอขายหุ้นกู้ ในครั �งนี � เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ ที�ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 
และผู้ออกหุ้นกู้ ได้จดข้อจํากดัการโอนหุ้นกู้ ให้จํากดัอยู่ในผู้ลงทนุในลกัษณะดงักลา่วไว้กบัสํานกังาน ก.ล.ต. แล้วตามข้อ 35 วรรค
สองของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 9/2552 เรื�องการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนี �ที�ออก
ใหม ่ฉบบัลงวนัที� 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) ดงันั �นผู้ออกหุ้นกู้จะไมรั่บและจะดําเนินการให้นายทะเบียน
หุ้นกู้ ไมรั่บจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ไม่ว่าทอดใดๆให้แก่บคุคลอื�นที�ไม่ใช่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการ
โอนทางมรดก  

ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่เป็นไปตามที�นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ที� กจ.5/2552 เรื�องการกําหนดบทนิยามในประกาศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายตราสารหนี �ทกุประเภท ฉบบัลงวนัที� 
13 มีนาคม 2552 (รวมถึงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม)  

 3. การจอง การจาํหน่าย และการจัดสรร 

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้  

การออกหุ้นกู้ ในครั �งนี �เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ ที�ออกใหมต่ามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ. 9/2552 เรื�อง การ

ขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนี �ที�ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที� 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) 

โดยเสนอขายผา่นผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้  และเป็นการเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ตามที�

ได้กําหนดประเภทของผู้ ลงทุนสถาบัน และ /หรือ ผู้ ลงทุนรายใหญ่ไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ที� กจ. 5/2552 เรื�อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายตราสารหนี �ทกุประเภท ฉบบัลงวนัที� 

13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) ซึ�งประกอบด้วย  

เพื�อประโยชน์ตามข้อนี � "ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง 

(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
(2) ธนาคารพาณิชย์  
(3) ธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �น 
(4) บริษัทเงินทนุ  
(5) บริษัทเครดติฟองซิเอร์  
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(6) บริษัทหลกัทรัพย์  
(7) บริษัทประกนัวินาศภยั 
(8) บริษัทประกนัชีวิต 
(9) กองทนุรวม 
(10) กองทนุสว่นบคุคลซึ�งบริษัทหลกัทรัพย์รับจดัการเงินทนุของผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (26) หรือของผู้

ลงทนุรายใหญ่ 
(11) กองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 
(12) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(13) กองทนุประกนัสงัคม 
(14) กองทนุการออมแหง่ชาต ิ
(15) กองทนุเพื�อการฟื�นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
(16) ผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซื �อขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซื �อขายลว่งหน้า 
(17) ผู้ประกอบธุรกิจการซื �อขายลว่งหน้าตามกฎหมายวา่ด้วยการซื �อขายสนิค้าเกษตรลว่งหน้า 
(18) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
(19) สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 
(20) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(21) นิติบคุคลประเภทบรรษัท 
(22) นิติบคุคลซึ�งมีบคุคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละเจ็ดสบิห้าของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีง

ทั �งหมด 
(23) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึ�งมีลกัษณะเดียวกบัผู้ลงทนุตาม (1) ถึง (22) 
(24) ผู้จดัการกองทนุที�มชืี�อในทะเบียนผู้มีคณุสมบตัิเป็นผู้จดัการกองทนุตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการแตง่ตั �งและการปฏิบตัิหน้าที�ของ
ผู้จดัการกองทนุ 

(25) ผู้จดัการลงทนุที�มีชื�อในทะเบียนผู้มีคณุสมบตัิเป็นผู้จดัการลงทนุตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการแตง่ตั �งและการปฏิบตัิหน้าที�ของ
ผู้จดัการลงทนุในสญัญาซื �อขายลว่งหน้า 

(26) ผู้ลงทนุอื�นใดตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” หมายถึง 

(1) นิติบคุคลที�มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี � 
(ก) มีสว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินปีลา่สดุที�ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วตั �งแตห่นึ�งร้อยล้านบาทขึ �นไป 
(ข) มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้าตามงบการเงินปีลา่สดุที�ผู้สอบบญัชีตรวจสอบ

แล้วตั �งแตย่ี�สบิล้านบาทขึ �นไป 

(2) บคุคลธรรมดาซึ�งนบัรวมกบัคูส่มรสแล้วมีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี � 
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(ก) มีสนิทรัพย์สทุธิตั �งแตห้่าสบิล้านบาทขึ �นไป ทั �งนี � สนิทรัพย์ดงักลา่วไมน่บัรวมมลูคา่อสงัหาริมทรัพย์ซึ�งใช้
เป็นที�พกัอาศยัประจําของบคุคลนั �น 

(ข) มีรายได้ตอ่ปีตั �งแตส่ี�ล้านบาทขึ �นไป 
(ค) มีเงินลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพย์หรือสญัญาซื �อขายลว่งหน้าตั �งแตส่บิล้านบาทขึ �นไป  

3.2 ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้  
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ เลขที� �� ถนนหลงัสวน  
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  10330 
โทรศพัท์   02-626-7777 
โทรสาร  0-2657-3285 

3.3 เงื�อนไขและคา่ตอบแทนในการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้  

ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้  ตามที�ระบไุว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้ดําเนินการจดัจําหน่าย
หุ้นกู้  ซึ�งจะเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ตามจํานวนและราคาที�ระบใุนข้อ 1 ของสว่นที� 4 ทั �งนี � ให้เป็นไป
ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตั �งผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้  

3.4 ประมาณการคา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้  

รายการคา่ใช้จ่าย(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม) บาท 
คา่ธรรมเนียมการยื�นแบบแสดงรายการข้อมลู 150,000 
คา่ธรรมเนียมขึ �นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย 500,000 
คา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ * โดยประมาณ 200,000 

รวมประมาณ 850,000 
หมายเหต ุ: * คา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้  ประกอบด้วย คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหุ้นกู้  ค่า

จดัพิมพ์ใบหุ้นกู้  คา่จดัพิมพ์หนงัสอืชี �ชวน เป็นต้น 

3.5 วิธีการขอรับหนงัสอืชี �ชวนและใบจองซื �อหุ้นกู้  

ผู้ลงทนุที�ประสงค์จะจองซื �อหุ้นกู้ สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชี �ชวนและใบจองซื �อหุ้นกู้  ได้ที�สํานกังานของผู้จดัการ
การจดัจําหนา่ยหุ้นกู้  ตามที�ระบไุว้ในข้อ 3.2 และที�หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีบริการรับจองซื �อ 
ตั �งแตเ่วลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวนัที� 27 ถึง 29 กนัยายน  พ.ศ. 2559 และตั �งแตเ่วลา 8.30 น. ถึง 11.00 น. ของวนัที� 29 
กนัยายน พ.ศ. 2559 ในระหวา่งเวลาทําการของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้  ทั �งนี � ผู้ลงทนุสามารถดาวน์โหลด (Download) ร่าง
หนงัสือชี �ชวน เพื�อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ ครั �งนี �ได้ ก่อนทําการจองซื �อหุ้นกู้  จากเว็บไซต์ของสํานกังาน ก.ล.ต. ที� 
www.sec.or.th 

3.6 วนัและวิธีการจองซื �อและการชําระเงินคา่จองซื �อหุ้นกู้  

3.6.1 (ก) ในกรณีผู้จองซื �อที�เป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ 
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ผู้ประสงค์จะจองซื �อหุ้นกู้ จะต้องจองซื �อหุ้นกู้ ขั �นตํ�า 100 (หนึ�งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ�งแสน) 
บาท และทวีคณูครั �งละ 100 (หนึ�งร้อย) หนว่ย หรือ 100,000 (หนึ�งแสน) บาท 

(ข) ในกรณีผู้จองซื �อหุ้นกู้ ที�เป็นผู้ลงทนุสถาบนั 

ผู้ประสงค์จะจองซื �อหุ้นกู้ จะต้องจองซื �อหุ้นกู้ ขั �นตํ�า 100 (หนึ�งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ�งแสน) 
บาท และทวีคณูครั �งละ 10 (สบิ) หนว่ย หรือ 10,000 (หนึ�งหมื�น) บาท 

3.6.2 ผู้ ที�ประสงค์จะจองซื �อหุ้นกู้ ต้องกรอกรายละเอียดการจองซื �อหุ้นกู้ ในใบจองซื �อหุ้นกู้ ให้ถกูต้อง ครบถ้วนและ
ชดัเจน พร้อมลงลายมือชื�อและประทบัตราสาํคญัของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื �อ ดงันี � 

(ก) ในกรณีผู้จองซื �อที�เป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ 
1) ผู้ลงทนุที�เป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย ต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและลงนาม

รับรองสําเนาถกูต้อง หรือในกรณีที�ไม่มีบตัรประจําตวัประชาชน ให้แนบบตัรประจําตวัที�ทาง
ราชการออกให้ พร้อมแนบสําเนาทะเบียนบ้านที�มีเลขประจําตวัประชาชน พร้อมทั �งลงนาม
รับรองสาํเนาถกูต้อง  

2) ผู้ลงทนุที�เป็นบคุคลธรรมดาซึ�งไมม่ีสญัชาติไทย ต้องแนบสาํเนาใบตา่งด้าว หรือสําเนาหนงัสือ
เดินทาง พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

3) ผู้ลงทุนที�เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที�จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสําเนา
หนงัสอืแสดงความเป็นนิติบคุคลหรือสาํเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบบัลา่สดุ (ที�ออก
ให้ไม่เกิน  3 (สาม) เดือน) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บคุคล และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 
สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

4) ผู้ลงทนุที�เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที�จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบ
สําเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสําเนาหนงัสือสําคัญการจัดตั �งบริษัท หนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และหนงัสือรับรองฉบบัลา่สดุ (ที�ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนั �น  และประทบัตราสําคญั
ของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาํเนาหนงัสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามซึ�งลงนามรับรอง
สาํเนาถกูต้อง 

(ข) ในกรณีผู้จองซื �อหุ้นกู้ ที�เป็นผู้ลงทนุสถาบนั 
1) ผู้ลงทุนที�เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที�จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสําเนา

หนงัสอืแสดงความเป็นนิติบคุคลหรือสาํเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบบัลา่สดุ (ที�ออก
ให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บคุคล และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 
สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 
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2) ผู้ลงทนุที�เป็นนิติบคุคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที�จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบ
สําเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั �งบริษัท หนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และหนงัสือรับรองฉบบัลา่สดุ (ที�ออกให้ไม่เกิน 3 (สาม) เดือน) พร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนั �น  และประทบัตราสําคญั
ของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาํเนาหนงัสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามซึ�งลงนามรับรอง
สาํเนาถกูต้อง 

 3.6.3 ผู้ ที�ประสงค์จะจองซื �อหุ้ นกู้ ต้องจัดส่งเอกสารตามที�กําหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซื �อครั �งเดียวเต็มตาม
จํานวนหุ้นกู้ ที�จองซื �อไปที�สํานกังานของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ตามที�ระบไุว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงาน
ขายหรือสาขาของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ที�มีบริการรับจองซื �อ ดงันี � 

(ก) วิธีการสง่เอกสารและการชําระเงินคา่จองซื �อ 

1) สาํหรับผู้ลงทนุรายใหญ่ 

• กรณีผู้ จองซื �อมีความประสงค์จะชําระเงินค่าจองซื �อ เป็นเงินสด หรือเงินโอน ผู้ จองซื �อ
สามารถจองซื �อและชําระเงินค่าจองซื �อได้ที�สํานกังานใหญ่ หรือสาขาของผู้จดัการการจัด
จําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีบริการรับจองซื �อตั �งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทําการของแต่ละสาขา 
ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทําการของแต่ละสาขา ของวนัที� 27 ถึง 28 กนัยายน พ.ศ. 
2559  โดยในกรณีที�เป็นเงินโอน ผู้จองซื �อต้องโอนเงินคา่จองซื �อเข้าบญัชี ดงันี � 
สาํหรับหุ้นกู้ชดุที� 1 “บญัชีจองซื �อหุ้นกู้  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครั �งที� 3/2559 ชดุที� U” 
สาํหรับหุ้นกู้ชดุที� 2 “บญัชีจองซื �อหุ้นกู้  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครั �งที� 3/2559 ชดุที� R” 
สาํหรับหุ้นกู้ชดุที� 3 “บญัชีจองซื �อหุ้นกู้  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครั �งที� 3/2559 ชดุที� Q” 

 

• กรณีผู้จองซื �อมีความประสงค์จะชําระเงินคา่จองซื �อ เป็นเช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค 
(หรือที�เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ผู้ จองซื �อหุ้นกู้ สามารถจองซื �อและชําระเงินค่าจองซื �อได้ที�
สาํนกังานใหญ่ หรือสาขาของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ ที�มีบริการรับจองซื �อ ตั �งแต่เวลา 
8.30 น. หรือเวลาเปิดทําการของแต่ละสาขา ถึงเวลา 12.00 น.  หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริ�ง
ของแต่ละสาขา  ของวนัที� 27 กนัยายน  พ.ศ. 2559 โดยเช็คหรือดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค 
ต้องลงวนัที�ไมเ่กินวนัที� 27 กนัยายน  พ.ศ. 2559  และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกั
บญัชีเดียวกนักบัของสถานที�จองซื �อเทา่นั �น และขีดคร่อมสั�งจ่ายเข้าบญัชี ดงันี �  
สาํหรับหุ้นกู้ชดุที� U “บญัชีจองซื �อหุ้นกู้  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครั �งที� 3/2559 ชดุที� U” 
สาํหรับหุ้นกู้ชดุที� R “บญัชีจองซื �อหุ้นกู้  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครั �งที� 3/2559 ชดุที� R” 
สาํหรับหุ้นกู้ชดุที� Q “บญัชีจองซื �อหุ้นกู้  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครั �งที� 3/2559 ชดุที� Q” 
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2)  สาํหรับผู้ลงทนุสถาบนั 

• กรณีผู้ จองซื �อมีความประสงค์จะชําระเงินค่าจองซื �อ เป็นเงินสด หรือเงินโอน ผู้ จองซื �อ
สามารถจองซื �อและชําระเงินคา่จองซื �อได้ที�สาํนกังานใหญ่ของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้  
ตั �งแตเ่วลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวนัที� 27 ถึง 28 กนัยายน  พ.ศ. 2559  และตั �งแต่
เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 11.00 ของวนัที� 29 กนัยายน พ.ศ. 2559  โดยกรณีที�เป็นเงินโอน ผู้
จองซื �อต้องโอนเงินคา่จองซื �อเข้าบญัชี ดงันี � 
สาํหรับหุ้นกู้ชดุที� U “บญัชีจองซื �อหุ้นกู้  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครั �งที� 3/2559 ชดุที� U” 
สาํหรับหุ้นกู้ชดุที� R “บญัชีจองซื �อหุ้นกู้  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครั �งที� 3/2559 ชดุที� R” 
สาํหรับหุ้นกู้ชดุที� Q “บญัชีจองซื �อหุ้นกู้  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครั �งที� 3/2559 ชดุที� Q” 

•  กรณีผู้จองซื �อมีความประสงค์จะชําระเงินคา่จองซื �อ เป็นเช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค 
(หรือที�เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ผู้ จองซื �อสามารถจองซื �อและชําระเงินค่าจองซื �อได้ที�
สาํนกังานใหญ่ของผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้  ตั �งแตเ่วลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของ
วนัที� 28  กนัยายน พ.ศ. 2559 และตั �งแต่เวลา 8.30 ถึง  11.00 น. ของวนัที� 29 กนัยายน 
พ.ศ. 2559 โดยเช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คดงักล่าวต้องลงวนัที�ไม่เกินวนัที� 29 
กันยายน  พ.ศ. 2559 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกัหกับญัชีเดียวกันกับของ
สถานที�จองซื �อเทา่นั �น และขีดคร่อมสั�งจ่ายเข้าบญัชี ดงันี � 
สาํหรับหุ้นกู้ชดุที� U “บญัชีจองซื �อหุ้นกู้  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครั �งที� 3/2559 ชดุที� U” 
สาํหรับหุ้นกู้ชดุที� R “บญัชีจองซื �อหุ้นกู้  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครั �งที� 3/2559 ชดุที� R” 
สาํหรับหุ้นกู้ชดุที� Q “บญัชีจองซื �อหุ้นกู้  บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ครั �งที� 3/2559 ชดุที� Q” 

(ข) การดําเนินการจองซื �อจะต้องปฏิบตัิตามรูปแบบหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้
จดัเตรียมไว้ในแตล่ะสถานที� 

(ค) ผู้จองซื �อที�แสดงความจํานงในการจองซื �อ และได้ทําการจองซื �อหุ้นกู้ดงักลา่วข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิก
การจองซื �อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้น กรณีที�ระบุในข้อ (จ)) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ จัดการการจัด
จําหนา่ยหุ้นกู้มีสทิธิยกเลกิการจองซื �อของผู้จองซื �อที�ดําเนินการไมค่รบถ้วนดงัที�ได้กลา่วไว้ข้างต้น 

(ง) ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื �อหุ้นกู้ก่อนกําหนด หากมีผู้จองซื �อหุ้นกู้
เข้ามาครบตามจํานวนที�กําหนดแล้ว 

(จ) หากผู้ลงทนุรายใหญ่รายใดไมม่ีประวตัิการทําแบบประเมินระดบัความเสี�ยงในการลงทนุที�เหมาะสม
หรือ Suitability Test ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้จะดําเนินการให้ผู้ลงทนุรายใหญ่ทํา Suitability 
Test ก่อนเพื�อประเมินความเสี�ยงของหุ้นกู้ ที�เหมาะสมกบัผู้ลงทนุรายใหญ่ดงักลา่ว หากผู้ลงทนุราย
ใหญ่รายใดๆ ดงักลา่วไม่ยินยอมทํา Suitability Test ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิปฏิเสธการ
จองซื �อของผู้ลงทนุรายใหญ่รายดงักลา่วได้ 
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ทั �งนี � ในกรณีที�ผู้ลงทนุรายใหญ่ได้ทํา Suitability Test แล้ว ปรากฏว่าผลจากการประเมินที�ได้รับคือ 
หุ้นกู้มีระดบัความเสี�ยงสงูกวา่ระดบัความเสี�ยงที�ผู้ลงทนุรายใหญ่รับได้จากการประเมิน แต่   ผู้ลงทนุ
รายใหญ่รายดังกล่าวยังคงประสงค์จะลงทุนในหุ้นกู้ อยู่ ผู้ ลงทุนรายใหญ่รายดังกล่าวจะต้องลง
ลายมือชื�อในใบจองหุ้นกู้ เพื�อยืนยนัในฐานะผู้จองซื �อว่าตนยินยอมรับความเสี�ยงของหุ้นกู้ ที�จองซื �อซึ�ง
สงูกวา่ระดบัความเสี�ยงที�ผู้ลงทนุรายใหญ่รับได้ตามผลประเมิน Suitability Test หากผู้ลงทนุรายใหญ่
รายดงักลา่วไมย่ินยอมลงนามยอมรับความเสี�ยงตามที�ระบไุว้ในข้างต้น ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้
มีสทิธิปฏิเสธการจองซื �อหุ้นกู้ของผู้ลงทนุรายใหญ่รายนั �นได้ 

(ฉ) สําหรับผู้จองซื �อที�ยงัไม่เคยกรอกแบบฟอร์มการรู้จักลกูค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี�ยวกับลกูค้า 
(KYC/CDD) ผู้ จองซื �อรายดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี�ยวกบัลกูค้า (KYC/CDD) ตามแบบที�ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ กําหนดก่อนการจอง
ซื �อหุ้นกู้  

(ช) ในกรณีที�ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ทราบ (ภายในเวลาทําการของผู้จดัการการ
จดัจําหนา่ยหุ้นกู้ ) วา่มีเหตทีุ�ผู้ออกหุ้นกู้ ต้องระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้นกู้  หรือไม่สามารถสง่มอบ
หุ้นกู้ ที�เสนอขายให้แก่ผู้จองซื �อได้ ผู้จองซื �อมีสทิธิที�จะยกเลกิการจองซื �อภายในวนัทําการถดัไปนบัจาก
วนัที�ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้นกู้  หรือไม่สามารถสง่มอบหุ้นกู้ ที�เสนอขายให้แก่ผู้
จองซื �อได้ดงักล่าว ทั �งนี � หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ �นในวนัจองซื �อหุ้ นกู้ วนัสดุท้าย ให้ผู้จองซื �อที�
ประสงค์จะยกเลกิการจองซื �อหุ้นกู้ ต้องดําเนินการภายในวนันั �น (“กําหนดเวลายกเลกิการจองซื �อหุ้นกู้ ”) 

3.7 การจดัสรรหุ้นกู้และวิธีการจดัสรรหุ้นกู้  
การเสนอขายหุ้นกู้ครั �งนี �เป็นการเสนอขายทั �งจํานวนให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ โดยการจดัสรร

หุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ถือเป็นดลุยพินิจของผู้จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร โดย
ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้มีสทิธิที�จะจดัสรรให้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่รายใดในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็
ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซื �อหุ้นกู้ของผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่รายใดๆ ไม่ว่าทั �งหมดหรือบางสว่นได้ตามแต่จะ
เห็นสมควร เพื�อให้การจองหุ้นกู้ ในครั �งนี �ประสบความสาํเร็จในการขายสงูสดุ  

3.8 การจดัสรรหุ้นกู้ ในกรณีที�มีผู้จองซื �อหุ้นกู้ เกินกวา่จํานวนหุ้นกู้ ที�เสนอขาย การยกเลกิการจองซื �อหุ้นกู้  และการรับจอง
ซื �อหุ้นกู้ เกินกวา่จํานวนหุ้นกู้ ที�เสนอขาย 

วิธีการจดัสรรหุน้กู้ในกรณีที�มีผูจ้องซื7อหุน้กู้เกินกว่าจํานวนหุน้กู้ที�เสนอขาย 
ในกรณีที�มีผู้ จองซื �อเกินกว่าจํานวนหุ้นกู้ ที�เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้  ตามที�

เห็นสมควร โดยผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้อาจทําการจดัสรรหุ้นกู้ ให้แก่บคุคลใดจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการ
จดัสรรให้แก่บคุคลใดก็ได้ ทั �งนี � ตามแตว่ิธีการที�ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ เห็นสมควร 

การยกเลิกการจองซื7อหุน้กู้ 
ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้มีสทิธิยกเลกิการจองซื �อของผู้จองซื �อที�ดําเนินการไมค่รบถ้วนตามข้อ 3.6 และ/หรือ ใน

กรณีที�มิได้รับการชําระเงินค่าจองซื �อหุ้นกู้ครบถ้วนจากผู้จองซื �อ ณ เวลาที�ทําการจองซื �อหุ้นกู้ ในกรณีชําระเงินโดยเงินสด หรือเงิน
โอน หรือในกรณีที�ผู้ จองซื �อชําระเงินค่าจองซื �อเป็นเช็ค หรือดร๊าฟ หรือแคชเชียร์เช็ค แต่ผู้ จดัการการจดัจําหน่ายหุ้นกู้ ไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้จากสาํนกัหกับญัชีเดียวกนักบัสถานที�จองซื �อนั �นๆ  
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การรบัจองซื7อหุน้กู้เกินกว่าจํานวนหุน้กู้ที�เสนอขาย 
ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ขอสงวนสทิธิในการรับจองซื �อหุ้นกู้ เกินกวา่จํานวนหุ้นกู้ ที�เสนอขายเพื�อสาํรองไว้สําหรับ

กรณีที�ไมส่ามารถเรียกชําระเงินคา่จองซื �อหุ้นกู้จากผู้จองซื �อในลาํดบัที�จะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้  หรือในกรณีที�ผู้จองซื �อที�อยู่ในลําดบั
ที�จะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ไมป่ฏิบตัิตามวิธีการจองซื �อและการชําระเงินคา่จองซื �อตามที�ระบไุว้ในข้อ 3.6 ซึ�งผู้จดัการการจดัจําหนา่ย
หุ้นกู้ จะตดัสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ของผู้ จองซื �อรายนั �นๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ ในส่วนที�ตดัออกให้แก่ผู้ จองซื �อรายถัดไป
จนกวา่จะครบตามจํานวนหุ้นกู้ ที�เสนอขาย 

3.9 วิธีคืนเงินคา่จองซื �อหุ้นกู้ ในกรณีที�ไมไ่ด้รับการจดัสรร 
ในกรณีที�ผู้จองซื �อไมไ่ด้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไมค่รบเต็มตามจํานวนที�จองซื �อ ผู้ออกหุ้นกู้จะดําเนินการ

ให้ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ส่งคืนเงินค่าจองซื �อหุ้นกู้ ในส่วนที�ไม่ได้รับการจัดสรรหรือในส่วนที�ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตาม
จํานวนที�จองซื �อ โดยไมม่ีดอกเบี �ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้แก่ผู้จองซื �อหุ้นกู้  โดยจดัทําเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จอง
ซื �อหุ้นกู้ภายใน 14 (สบิสี�) วนันบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้  โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที�อยู่ของผู้จองซื �อหุ้นกู้ ที�ระบไุว้
ในใบจองซื �อหุ้นกู้  ทั �งนี � ในกรณีที�ไมส่ามารถคืนเงินคา่จองซื �อหุ้นกู้ ให้แก่ผู้จองซื �อได้ภายในระยะเวลา 14 (สบิสี�) วนันบัแตว่นัปิดการ
เสนอขายหุ้นกู้  ผู้จองซื �อดงักลา่วจะมีสทิธิได้รับดอกเบี �ยในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจดุห้า) ตอ่ปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินคา่จองซื �อ
หุ้นกู้ ที�ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื �อหุ้นกู้นั �น นบัจากวนัที�พ้นกําหนดระยะเวลา 14 (สบิสี�) วนัดงักลา่ว จนถึง (แตไ่มร่วม) วนัที�ได้มีการชําระ
คืน ทั �งนี � ไมว่า่ในกรณีใดๆ หากได้มีการสง่เช็คคืนเงินคา่จองซื �อหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบใุนใบจองซื �อหุ้นกู้ โดย
ถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ จองซื �อได้รับคืนเงินค่าจองซื �อแล้วโดยถูกต้อง และผู้ จองซื �อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี �ย และ/หรือ 
คา่เสยีหายใดๆ ทั �งสิ �น 

3.10 วิธีคืนเงินคา่จองซื �อหุ้นกู้ ในกรณีที�ผู้ออกหุ้นกู้ ระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุ้นกู้หรือไมส่ามารถสง่มอบหุ้นกู้ ที�เสนอขายได้ 
ผู้ออกหุ้นกู้จะดําเนินการให้ผู้จดัการการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้สง่คืนเงินคา่จองซื �อหุ้นกู้  ในกรณีที�ผู้ออกหุ้นกู้ ระงบัหรือหยดุ

การเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ ที�เสนอขายได้ โดยไม่มีดอกเบี �ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้แก่ผู้จองซื �อหุ้นกู้  
โดยจดัทําเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื �อหุ้นกู้ภายใน 14 (สิบสี�) วนั นบัจากวนัสิ �นสดุกําหนดเวลายกเลิกการจองซื �อหุ้นกู้  
โดยสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที�อยูข่องผู้จองซื �อหุ้นกู้ ที�ระบไุว้ในใบจองซื �อหุ้นกู้  ทั �งนี � ในกรณีที�ไมส่ามารถคืนเงินคา่จองซื �อหุ้น
กู้ ให้แก่ผู้จองซื �อได้ภายในระยะเวลา 14 (สบิสี�) วนั นบัแตว่นัสิ �นสดุกําหนดเวลายกเลกิการจองซื �อหุ้นกู้ดงักลา่ว ผู้จองซื �อดงักลา่วมี
สทิธิได้รับดอกเบี �ยในอตัราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจดุห้า) ตอ่ปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินคา่จองซื �อหุ้นกู้ ที�ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื �อหุ้นกู้นั �น 
นบัจากวนัที�พ้นกําหนดระยะเวลา 14 (สบิสี�) วนัดงักลา่ว จนถึง (แตไ่มร่วม) วนัที�ได้มีการชําระคืน ทั �งนี � ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มี
การสง่เช็คคืนเงินคา่จองซื �อหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ที�ระบใุนใบจองซื �อหุ้นกู้ โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื �อได้รับ
คืนเงินคา่จองซื �อแล้วโดยถกูต้อง และผู้จองซื �อจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบี �ย และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ ทั �งสิ �น 

3.11 วิธีการสง่มอบหุ้นกู้  
ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จดัทําใบหุ้นกู้และสง่มอบให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ตามจํานวนที�ได้รับการจดัสรร

ภายใน 15 (สบิห้า) วนัทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้  โดยการจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื�อ ที�อยู่ของผู้ ถือหุ้นกู้ ที�
ปรากฏอยู่ในใบจองซื �อหุ้นกู้  หรือดําเนินการนําหุ้นกู้ ที�ได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
เพื�อผู้ฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วนัทําการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้  สําหรับผู้จองซื �อหุ้นกู้ ที�ได้แจ้งความประสงค์ให้ดําเนินการ
ดงักลา่วไว้ในใบจองซื �อหุ้นกู้  
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3.12 ภาระภาษีของหุ้นกู้และผลตอบแทนอื�น 
สรุปภาระภาษีที�เกี�ยวข้องกบัการลงทนุในหุ้นกู้ นี �เป็นเพียงข้อมลูทั�วไปสําหรับผู้ลงทนุเท่านั �น และมิใช่คําแนะนําทาง

ภาษีอากรแต่อย่างใด ดงันั �น ผู้ลงทนุจึงควรปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีที�เกี�ยวข้องในการลงทนุในหุ้นกู้ของตน 
สรุปภาระภาษีอากรนี �จดัทําขึ �นโดยอิงกบักฎหมายภาษีอากรที�ใช้บงัคบัอยู ่ณ วนัที�มีการจดัทําเอกสารนี � ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลง
ในภายหลงัได้ 

อนึ�ง สรุปภาระภาษีอากรต่อไปนี �มิได้มีความมุ่งหมายที�จะให้เป็นข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ถึงภาระภาษีอากรที�
เกี�ยวข้องกบัหุ้นกู้แตอ่ยา่งใด 

ภาระภาษีอากรของผู้ลงทนุและอตัราภาษีอากรที�ต้องชําระจะขึ �นอยูก่บัปัจจยัตา่งๆ เช่น นกัลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา
หรือเป็นนิติบคุคล ผู้ลงทนุเป็นผู้มีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นผู้ ที�ถกูถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือไม่ หรือเป็นผู้ ที�มี
ถิ�นที�อยูใ่นประเทศที�มีความตกลงเพื�อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกบัประเทศไทยหรือไม ่

1) ภาษีเงนิได้ 

กรณีที� ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทย 

กรณีผู้ลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา 

(1) ดอกเบี �ย และผลตอบแทนสาํหรับเงินคา่จองซื �อหุ้นกู้  ซึ�งผู้ลงทนุได้รับจากการลงทนุในหุ้นกู้ของบริษัทจะ
ถกูหกัภาษี ณ ที�จ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สบิห้า) 

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้  ผลประโยชน์ที�ได้จากการโอนหุ้นกู้ เฉพาะสว่นที�ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่า
ที�ลงทนุจะถกูหกัภาษี ณ ที�จ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สบิห้า) 

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิที�จะเลือกเสียภาษีในอตัราดงักล่าวที�ถูกหกัภาษี ณ ที�จ่ายไว้ตาม (1) หรือ (2) 
ข้างต้น โดยไมต้่องนําดอกเบี �ย และผลตอบแทนสาํหรับเงินคา่จองซื �อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์ที�ได้รับจากการโอนหุ้นกู้  (แล้วแต่กรณี) 
ไปรวมกบัเงินได้อื�นเพื�อคํานวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ซึ�งมีอตัราภาษีระหว่างร้อยละ 5-35 (ห้าถึงสามสิบห้า)โดยหากผู้ลงทนุ
เลือกที�จะนําดอกเบี �ยและผลตอบแทนสําหรับเงินค่าจองซื �อหุ้นกู้ หรือประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ดงักลา่วไปรวมกบัเงินได้อื�นเพื�อ
คํานวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดานนั �น ผู้ลงทนุสามารถนําภาษีหกั ณ ที�จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคํานวณภาษีเงินได้บคุคล
ธรรมดาได้ 

กรณีผู้ลงทนุเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล 

ในกรณีที�ผู้ลงทนุเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลซึ�งจดทะเบียนจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทยหรือเป็นบริษัท
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที�จดทะเบียนจัดตั �งขึ �นตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือ
สมาคมที�ประกอบกิจการซึ�งมีรายได้ แตไ่มร่วมถึงมลูนิธิหรือสมาคมที�กระทรวงการคลงัประกาศกําหนดให้เป็นองค์การ หรือสถาน
สาธารณกศุลตามมาตรา 47 (7) (ข) แหง่ประมวลรัษฎากร ผู้ลงทนุจะมีภาระภาษีดงัตอ่ไปนี � 

(1) ดอกเบี �ย 

ดอกเบี �ยที�ผู้ ลงทุนประเภทบริษัทหรือห้างหุ้ นส่วนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัท
หลกัทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้รับจะต้องถูกหกัภาษี ณ ที�จ่ายในอัตราร้อยละ 1 (หนึ�ง)และต้องนําดอกเบี �ยไปรวม
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คํานวณเป็นรายได้เพื�อเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล โดยสามารถนําภาษีหกั ณ ที�จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคํานวณภาษีเงินได้นิติ
บคุคล 

ดอกเบี �ยที�ผู้ลงทนุประเภทมลูนิธิ หรือสมาคมที�ไม่ใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลได้รับจะต้องถกูหกั
ภาษี ณ ที�จ่ายในอตัราร้อยละ 10 (สบิ) 

(2) ผลตอบแทนสาํหรับเงินคา่จองซื �อหุ้นกู้  

ผลตอบแทนสําหรับเงินค่าจองซื �อหุ้นกู้  ไม่ต้องถกูหกัภาษี ณ ที�จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องนําผลตอบแทน
สาํหรับเงินคา่จองซื �อหุ้นกู้  ไปรวมกบัรายได้อื�นของผู้ลงทนุเพื�อคํานวณภาษีเงินได้นิติบคุคล 

(3) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้  

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้ นกู้ ที�ผู้ ลงทุนได้รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที�จ่าย แต่ผู้ ลงทุนจะต้องนํา
ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ เฉพาะสว่นที�ตีราคาเป็นเงินได้เกินกวา่ที�ลงทนุไปรวมกบัรายได้อื�นของผู้ลงทนุเพื�อคํานวณภาษีเงินได้
นิติบคุคล 

กรณีที� ผู้ลงทุนเป็นผู้ที�ไม่มีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทย 

กรณีผู้ลงทนุเป็นบคุคลธรรมดา 

ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถือว่ามีถิ�นที�อยู่ในประเทศไทยหรือไม่นั �น กฎหมายไทยจะไม่คํานึงถึง
สญัชาติของผู้ลงทนุ แตใ่ช้หลกัเกณฑ์วา่ หากผู้ลงทนุนั �นอยูใ่นประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึ�งหรือหลายคราวรวมกนัตั �งแต ่
180 (หนึ�งร้อยแปดสบิ) วนัในปีปฏิทินเดียวกนัให้ถือวา่เป็นผู้มีถิ�นที�อยูใ่นประเทศไทย 

(1) ดอกเบี �ย และผลตอบแทนสาํหรับเงินคา่จองซื �อหุ้นกู้  

เว้นแตข้่อกําหนดและเงื�อนไขในอนสุญัญาภาษีซ้อนที�ทําขึ �นระหว่างประเทศไทยกบัประเทศที�ผู้ลงทนุมี
ถิ�นที�อยูจ่ะกําหนดไว้เป็นอย่างอื�น ดอกเบี �ย และผลตอบแทนสําหรับเงินค่าจองซื �อหุ้นกู้  ซึ�งผู้ลงทนุได้รับจะถกูหกัภาษี ณ ที�จ่ายใน
อตัราร้อยละ 15 (สบิห้า) 

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้  

เว้นแตข้่อกําหนดและเงื�อนไขในอนสุญัญาภาษีซ้อนที�ทําขึ �นระหว่างประเทศไทยกบัประเทศที�ผู้ลงทนุมี
ถิ�นที�อยูจ่ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื�น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ เฉพาะสว่นที�ตีราคาเงินได้เกินกว่าที�ลงทนุ จะถกูหกัภาษี ณ ที�จ่าย
ในอตัราร้อยละ 15 (สบิห้า) 

กรณีผู้ลงทนุเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล 

กรณีที�ผู้ลงทนุเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลซึ�งจดทะเบียนจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของต่างประเทศ และ
มิได้ประกอบกิจการหรือถือวา่ประกอบการในประเทศไทยหรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบี �ย และ
ผลตอบแทนสําหรับเงินค่าจองซื �อหุ้นกู้ หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ�งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษี
อากรดงันี � 

(1) ดอกเบี �ย และผลตอบแทนสาํหรับเงินคา่จองซื �อหุ้นกู้  
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เว้นแตข้่อกําหนดและเงื�อนไขในอนสุญัญาภาษีซ้อนที�ทําขึ �นระหว่างประเทศไทยกบัประเทศที�ผู้ลงทนุมี
ถิ�นที�อยูจ่ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื�น ดอกเบี �ย และผลตอบแทนสําหรับเงินค่าจองซื �อหุ้นกู้  ที�ผู้ลงทนุได้รับจะต้องถกูหกัภาษี ณ ที�จ่าย
ในอตัราร้อยละ 15 (สบิห้า) 

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้  

เว้นแตข้่อกําหนดและเงื�อนไขในอนสุญัญาภาษีซ้อนที�ทําขึ �นระหว่างประเทศไทยกบัประเทศที�ผู้ลงทนุมี
ถิ�นที�อยูจ่ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอื�น ผลประโยชน์จากการโนหุ้นกู้ เฉพาะสว่นที�ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที�ลงทนุจะต้องถกูหกัภาษี ณ 
ที�จ่ายในอตัราร้อยละ 15 (สบิห้า) 

 

2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ผู้ลงทุนซึ�งประกอบกิจการในประเทศไทยอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอตัราร้อยละ0.011 (ศูนย์จุด
ศนูย์หนึ�งหนึ�ง) (ซึ�งได้รวมถึงภาษีบํารุงท้องถิ�นในอตัราร้อยละ 10 (สบิ)ของภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว)จากยอดดอกเบี �ยรับและกําไรก่อน
หกัรายจ่ายใดๆ จากการโอนขายหุ้นกู้  หากดอกเบี �ยหรือผลประโยชน์ที�ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ ถือเป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจ
โดยปกติเยี�ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทนุ 

3) อากรแสตมป์ 

การโอนใบหุ้นกู้ ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ 



   สว่นที่ 5 การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

สว่นที่ 5 หน้าที่ 1 

ส่วนที่ 5 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในร่างหนงัสอืชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนั
ของผู้ออกตราสารหนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูดงักลา่วถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่
ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั  

 

ทัง้นี ้การรับรองความถกูต้องของข้อมลูข้างต้นครอบคลมุถึงข้อมลูของผู้ออกตราสารหนีต้ามที่ปรากฏในแหลง่ข้อมลูที่ผู้ลงทนุ
สามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบไุว้ในร่างหนงัสอืชีช้วนฉบบันี ้ ในการอ้างอิงแหลง่ข้อมลูดงักลา่ว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความ
ถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูที่อ้างอิงนัน้เช่นเดียวกบัการน าข้อมลูมาแสดงให้ปรากฏในร่างหนงัสอืชีช้วนฉบบันี ้
 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้
มอบหมายให้ ดร. รณชิต มหทัธนะพฤทธ์ิ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ      
ดร. รณชิต มหทัธนะพฤทธ์ิ ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 

 
นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ 

 
กรรมการ 

 
______________________ 

   
 
นายธีระยทุธ  จิราธิวฒัน์ 

 
กรรมการ 

 
______________________ 

 
ผู้รับมอบอ านาจ 

  

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 

 
ดร. รณชิต  มหทัธนะพฤทธ์ิ 

 
รองประธานอาวโุส 

ฝ่ายการเงินและบริหาร 

 
______________________ 

  

 

 



   

หน้าที� 1 

(ร่าง) ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สําหรับ 

สําหรับ 

“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จาํกดั (มหาชน) ครั-งที� 3/2559 ชุดที� 3  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2565” 

“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จาํกดั (มหาชน) ครั-งที� 3/2559 ชุดที� 8  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2566” 

และ  

“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จาํกดั (มหาชน) ครั-งที� 9/2559 ชุดที� 9  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2569” 

ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูนี้�  (“ขอ้กาํหนดสิทธิ”) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละ
เงื�อนไขทั�วไปทั�งหมด ที�ใชบ้งัคบักบั“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จาํกดั (มหาชน) ครั-งที� 3/2559 ชุดที� 3  ครบ

กาํหนดไถ่ถอนปี 2565”, “หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จาํกดั (มหาชน) ครั-งที� 3/2559 ชุดที� 8  ครบกาํหนดไถ่

ถอนปี 2566” และ  “หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จาํกดั (มหาชน) ครั-งที� 3/2559 ชุดที� 9  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 

2569”  ซึ�งต่อไปจะเรียกรวม “หุน้กูชุ้ดที� 1” “หุน้กูชุ้ดที� 2”  และ “หุน้กูชุ้ดที� 3”  วา่ “หุ้นกู้” ออกโดย บริษทั โรงแรมเซ็นทรัล
พลาซา จาํกดั (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 9/2552 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี� ที�ออกใหม่ ฉบบั
ลงวนัที� 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (และที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) ตามมติที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เมื�อวนัที� 28 
เมษายน พ.ศ. 2559 โดยมีธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุน้กู ้

 หุ้นกูไ้ดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือโดย บริษทั ทริสเรทติ�ง จาํกดั โดยผลการจดัอนัดบัที�เผยแพร่เมื�อวนัที� 2 
กนัยายน พ.ศ. 2559 ปรากฏวา่หุน้กูไ้ดรั้บการจดัอนัดบัเท่ากบั “A” แนวโนม้เครดิต Stable และผูอ้อกหุน้กูจ้ะดาํเนินการให้มี
การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของหุน้กูต้ลอดอายขุองหุน้กูอ้ยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั� ง โดยบริษทั ทริสเรทติ�ง จาํกดั (หรือสถาบนั
จดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออื�นที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ 
นอกจากนี�  ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะดาํเนินการนาํหุ้นกูนี้� ไปขอจดทะเบียนซื�อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย (The Thai Bond 
Market Association) ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัออกหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กูจ้ะมอบหมายใหน้ายทะเบียนหุ้นกูเ้ป็นผูจ้ดัทาํ
และเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูไ้วต้ลอดอายขุองหุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กูจ้ะดาํเนินการใหน้ายทะเบียนหุ้นกูจ้ดัทาํใบหุ้นกู ้
โดยมีสาระสาํคญัตามแบบที�ระบุในเอกสารหมายเลข 2 แนบทา้ยขอ้กาํหนดสิทธิฉบบันี�  และส่งมอบให้แก่ผูจ้องซื�อหุ้นกู้
ตามจาํนวนที�ได้รับการจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วนัทาํการนับจากวนัปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยจดัส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามชื�อและที�อยู่ของผูจ้องซื�อหุ้นกู้ซึ� งปรากฏในใบจองซื�อหุ้นกู้ แต่สําหรับผูจ้องซื�อหุ้นกู้ที�ได้แสดงความ
ประสงคไ์วใ้นใบจองซื�อหุ้นกูว้า่ตอ้งการถือหุ้นกูนี้� ในระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless) นายทะเบียนหุ้นกูจ้ะนาํหุ้นกูต้าม
จาํนวนที�ไดรั้บการจัดสรรไปฝากไวก้ับบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ตามหลกัเกณฑ์ที� เกี�ยวขอ้ง
ภายใน 7 วนัทาํการนบัจากวนัปิดการเสนอขายหุน้กู ้

ผูถื้อหุ้นกูจ้ะไดรั้บสิทธิตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ โดยผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งผูกพนัตาม
ขอ้กาํหนดสิทธิทุกประการ และใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้กูไ้ดรั้บทราบและเขา้ใจขอ้กาํหนดต่างๆ ในขอ้กาํหนดสิทธิเป็นอยา่งดีแลว้  

ผูอ้อกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิ และสําเนาสัญญาแต่งตั� งนายทะเบียนหุ้นกู้ ไว ้ณ 
สาํนกังานของผูอ้อกหุ้นกู ้(ในวนัออกหุ้นกู ้สาํนกังานของผูอ้อกหุ้นกูซึ้� งเก็บรักษาสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิ และสาํเนาสัญญา
แต่งตั� งนายทะเบียนหุ้นกู้ ตั� งอยู่ที� 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330) และ
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สาํนกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู ้(ในวนัออกหุ้นกู ้สาํนกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกูต้ ั�งอยู่ที�  44 ถนนหลงัสวน 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330) เพื�อให้ผูถื้อหุ้นกูข้อตรวจสอบสาํเนาขอ้กาํหนดสิทธิและสัญญาต่างๆ ดงักล่าว
ไดใ้นวนัและเวลาทาํการของผูอ้อกหุน้กู ้หรือนายทะเบียนหุน้กู ้แลว้แต่กรณี 

1. คาํจาํกดัความ 

คาํและขอ้ความต่าง ๆ ที�ใชอ้ยูใ่นขอ้กาํหนดสิทธิใหมี้ความหมายดงัต่อไปนี�  

“ข้อกาํหนดสิทธิ” หมายถึง ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที�ของผูอ้อกหุ้นกู้และผูถื้อหุ้นกู้
สาํหรับหุน้กู ้(รวมถึงที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) 

“นายทะเบียนหุ้นกู้” หมายถึง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) หรือผูที้�ไดรั้บแต่งตั�งโดย
ชอบใหท้าํหนา้ที�เป็นนายทะเบียนหุน้กูแ้ทน 

“บริษัทย่อย” หมายถึง (1) นิติบุคคลที�ผูอ้อกหุ้นกูถื้อหุ้น (ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม) 
รวมกนัเท่ากบัหรือเกินกวา่ร้อยละห้าสิบของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�ง 
หมดของนิติบุคคลนั�น และ/หรือ (2) นิติบุคคลซึ�งผูอ้อกหุ้นกูมี้อาํนาจควบคุม
เหนือนิติบุคคลนั�น ทั�งนี�  ใหค้าํวา่ “มีอาํนาจควบคุม” หมายถึง การมีอาํนาจไม่
ว่าโดยทางตรงหรือโดยออ้มในการสั�งการหรือกาํหนดแนวทางการบริหาร
หรือนโยบายของบริษทัไม่วา่จะโดยการเป็นผูถื้อหุ้นซึ� งมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางสญัญาหรือโดยทางอื�นใด 

“บริษัทร่วม” หมายถึง (1) นิติบุคคลที�ผูอ้อกหุ้นกูห้รือบริษทัยอ่ยถือหุ้น (ไม่วา่โดยทางตรง
หรือทางออ้ม) รวมกนัตั�งแต่ร้อยละยี�สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจาํนวน
หุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของนิติบุคคลนั�น และ/หรือ (2) นิติบุคคลซึ�งผู ้
ออกหุน้กูห้รือบริษทัยอ่ยมีอาํนาจในการมีส่วนร่วมตดัสินใจเกี�ยวกบันโยบาย
ทางการเงินและดาํเนินงานของบริษทั แต่ไม่ถึงระดบัที�จะควบคุมนโยบาย
ดงักล่าวและไม่ถือเป็นบริษทัยอ่ย 

“ผู้ถือหุ้นกู้” หมายถึง ผูท้รงสิทธิในหุน้กูแ้ต่ละจาํนวนตามขอ้ 3.3 

“ผู้ออกหุ้นกู้” หมายถึง บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

“วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้” หมายถึง  
(ก) สําหรับหุ้นกู้ชุดที�  _  วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หมายถึง วนัที�  29 

กนัยายน พ.ศ. 2565 
(ข) สําหรับหุ้นกู้ชุดที�  a  วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หมายถึง วนัที�  29 

กนัยายน พ.ศ. 2566 
(ค) สําหรับหุ้นกู้ชุดที�  b  วนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หมายถึง วนัที�  29 

กนัยายน พ.ศ. 2569 
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“วนักาํหนดชําระดอกเบี-ย” หมายถึง วนัที� 29 มีนาคม  และวนัที� 29 กนัยายน  ของแต่ละปีตลอดอายขุอง
หุน้กู ้

“วนัทาํการ” หมายถึง วนัที�ธนาคารพาณิชยโ์ดยทั�วไปเปิดทาํการในกรุงเทพมหานคร ซึ� ง
มิใช่วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์หรือวนัอื�นใดที�ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ใหเ้ป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย ์

“วนัออกหุ้นกู้” หมายถึง วนัที� 29  กนัยายน  พ.ศ. 2559 

“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้” หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งขอ้มูลทางทะเบียนซึ� งบนัทึกราย ละเอียด
เกี�ยวกบัหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้เช่น ชื�อและที�อยูข่องผูถื้อหุน้กู ้การโอน การจาํนาํ 
การอายดั การออกใบหุน้กูใ้หม่ไวต้ามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
และประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
ประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�
เกี�ยวขอ้ง 

“สิทธิในหุ้นกู้” หมายถึง สิทธิทั�งปวงในหุ้นกู้อนัรวมถึง (แต่ไม่จาํกดัเฉพาะ) สิทธิในการ
ไดรั้บชาํระเงินตน้และดอกเบี�ย และสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้กู ้

“สัญญาแต่งตั-งผู้จดัการการจดัจาํหน่าย” หมายถึง สัญญาแต่งตั�งผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย ลงวนัที� 23 กนัยายน  พ.ศ. 
2559 ระหวา่งผูอ้อกหุน้กูก้บัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย 

“สัญญาแต่งตั-งนายทะเบียนหุ้นกู้” หมายถึง สัญญาแต่งตั� งนายทะเบียนหุ้นกู้ ระหว่างผู ้ออกหุ้นกู้ กับ นาย
ทะเบียนหุน้กู ้หรือสญัญาแต่งตั�งนายทะเบียนหุน้กูร้ายใหม่เพื�อทาํหนา้ที�แทน 
(ถา้มี) 

“สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

“หุ้นกู้” หมายถึง  

(ก) หุน้กูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั ที�ออกโดย 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 1,000,000 (หนึ�ง
ลา้น) หน่วย มูลค่าที�ตราไวห้น่วยละ 1,000 (หนึ�งพนั) บาท ราคาเสนอ
ขายหน่วยละ 1,000 (หนึ�งพนั) บาท ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2565 โดยใช้
ชื�อวา่ “หุ้นกูข้องบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 
3/2559 ชุดที� 1  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2565” 
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(ข) หุน้กูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั ที�ออกโดย 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 1,000,000 (หนึ�ง
ลา้น) หน่วย มูลค่าที�ตราไวห้น่วยละ 1,000 (หนึ�งพนั) บาท ราคาเสนอ
ขายหน่วยละ 1,000 (หนึ�งพนั) บาท ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2566 โดยใช้
ชื�อวา่ “หุ้นกูข้องบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 
3/2559 ชุดที� a  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2566” 

(ค) หุน้กูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนั ที�ออกโดย 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) จาํนวน 500,000 ห้า
แสน) หน่วย มูลค่าที�ตราไวห้น่วยละ 1,000 (หนึ�งพนั) บาท ราคาเสนอ
ขายหน่วยละ 1,000 (หนึ�งพนั) บาท ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2569 โดยใช้
ชื�อวา่ “หุ้นกูข้องบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 
3/2559 ชุดที� b  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2569” 

"อตัราดอกเบี-ยผดินัด" หมายถึง อตัราดอกเบี�ยของหุน้กูต้ามที�กาํหนดในขอ้ 8.1 บวกดว้ยอตัราร้อยละ 
2 (สอง) ต่อปี  

ทั� งนี�  หากอตัราดอกเบี� ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอตัราดอกเบี� ยผิดนัดสูงสุดที�
กฎหมายอนุญาตใหเ้รียกเก็บในขณะใดๆ ใหอ้ตัราดอกเบี�ยผิดนดัเท่ากบัอตัรา
ดอกเบี�ยผิดนดัสูงสุดที�กฎหมายอนุญาตใหเ้รียกเก็บได ้

“ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนราย

ใหญ่”  

 

หมายถึง ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ตามที�ไดนิ้ยามไวภ้ายใต้
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที� กจ. 5/2552 
เรื�อง การกาํหนดคาํนิยามในประกาศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายตราสาร
หนี� ทุกประเภท (และตามที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) ซึ�ง “ผูล้งทุนสถาบนั” ไดแ้ก่ 

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(2) ธนาคารพาณิชย ์
(3) ธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั�งขึ�น 
(4) บริษทัเงินทุน 
(5) บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
(6) บริษทัหลกัทรัพย ์
(7) บริษทัประกนัวนิาศภยั 
(8) บริษทัประกนัชีวติ 
(9) กองทุนรวม 
(10) กองทุนส่วนบุคคลซึ�งบริษทัหลกัทรัพยรั์บจดัการเงินทุนของผูล้งทุนตาม 

(1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (26) หรือของผูล้งทุนรายใหญ่ 
(11) กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 
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(12) กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
(13) กองทุนประกนัสงัคม 
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ 
(15) กองทุนเพื�อการฟื� นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
(16) ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซื�อ

ขายล่วงหนา้ 
(17) ผูป้ระกอบธุรกิจการซื�อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื�อขาย

สินคา้เกษตรล่วงหนา้ 
(18) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
(19) สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 
(20) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(21) นิติบุคคลประเภทบรรษทั 
(22) นิติบุคคลซึ� งมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละเจ็ด

สิบหา้ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด 
(23) ผูล้งทุนต่างประเทศซึ�งมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถึง (22) 
(24) ผูจ้ดัการกองทุนที�มีชื�อในทะเบียนผูมี้คุณสมบติัเป็นผูจ้ดัการกองทุนตาม

ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการในการแต่งตั�งและการปฏิบติัหนา้ที�
ของผูจ้ดัการกองทุน 

(25) ผูจ้ดัการลงทุนที�มีชื�อในทะเบียนผูมี้คุณสมบัติเป็นผูจ้ดัการลงทุนตาม
ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการในการแต่งตั�งและการปฏิบติัหนา้ที�
ของผูจ้ดัการลงทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหนา้ 

(26) ผูล้งทุนอื�นใดตามที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
และ “ผูล้งทุนรายใหญ่” หมายถึง  
(1) นิติบุคคลที�มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี�   

(ก) มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดที�ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้
ตั�งแต่หนึ�งร้อยลา้นบาทขึ�นไป 

(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ตามงบ
การเงินปีล่าสุดที�ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั�งแต่ยี�สิบลา้นบาทขึ�นไป 

(2) บุคคลธรรมดาซึ�งนบัรวมกบัคู่สมรสแลว้มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงันี�  
(ก) มีสินทรัพยสุ์ทธิตั�งแต่ห้าสิบลา้นบาทขึ�นไป ทั�งนี�  สินทรัพยด์งักล่าว

ไม่นบัรวมมูลค่าอสงัหาริมทรัพยซึ์�งใชเ้ป็นที�พกัอาศยัประจาํของบุคคลนั�น 
(ข) มีรายไดต้่อปีตั�งแต่สี�ลา้นบาทขึ�นไป 
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรัพยห์รือสัญญาซื�อขายล่วงหน้าตั�งแต่

สิบลา้นบาทขึ�นไป 
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2. ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที�ตราไว้ อตัราดอกเบี-ย และอายุของหุ้นกู้  

2.1 (ก) หุ้นกูชุ้ดที� _ เป็นหุ้นกูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยมี
อตัราดอกเบี�ยคงที�เท่ากบัร้อยละ 2.78 (สองจุดเจ็ดแปด) ต่อปี และมีอาย ุ6 (หก) ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

 (ข) หุ้นกูชุ้ดที� a เป็นหุ้นกูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยมี
อตัราดอกเบี�ยคงที�เท่ากบัร้อยละ 2.97 (สองจุดเกา้เจ็ด) ต่อปี และมีอาย ุ7 (เจ็ด) ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

 (ค) หุ้นกูชุ้ดที� b เป็นหุ้นกูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยมี
อตัราดอกเบี�ยคงที�เท่ากบัร้อยละ 3.39 (สามจุดสามเกา้) ต่อปี และมีอาย ุ10 (สิบ) ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้

2.2 (ก) ในวนัออกหุ้นกูชุ้ดที� _  หุ้นกูมี้จาํนวนทั�งหมด จาํนวนไม่เกิน 1,000,000 (หนึ� งลา้น) หน่วย มีมูลค่าที�ตราไว้
หน่วยละ 1,000 (หนึ�งพนั) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุน้กูไ้ม่เกิน 1,000,000,000 (หนึ�งพนัลา้น) บาท 

 (ข) ในวนัออกหุ้นกูชุ้ดที� a  หุ้นกูมี้จาํนวนทั�งหมด จาํนวนไม่เกิน 1,000,000 (หนึ� งลา้น) หน่วย มีมูลค่าที�ตราไว้
หน่วยละ 1,000 (หนึ�งพนั) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุน้กูไ้ม่เกิน 1,000,000,000 (หนึ�งพนัลา้น) บาท 

 (ค) ในวนัออกหุน้กูชุ้ดที� b  หุน้กูมี้จาํนวนทั�งหมด จาํนวนไม่เกิน 500,000 (หา้แสน) หน่วย มีมูลค่าที�ตราไวห้น่วย
ละ 1,000 (หนึ�งพนั) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุน้กูไ้ม่เกิน 500,000,000 (หา้ร้อยลา้น) บาท 

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ 

3.1 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที�ตามสัญญาแต่งตั� งนายทะเบียนหุ้นกูที้�จะตอ้งออกใบหุ้นกู้ตามแบบที�กาํหนดไวใ้น
เอกสารหมายเลข 2 แนบทา้ยขอ้กาํหนดสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูทุ้กราย โดยในส่วนของหุ้นกูที้�ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยแ์ละจะตอ้งลงชื�อศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุ้นกูแ้ทนในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูน้ั�น นายทะเบียน
หุ้นกูจ้ะออกใบหุ้นกูห้รือออกใบรับเพื�อใชแ้ทนใบหุ้นกูต้ามแบบที�นายทะเบียนหุ้นกูก้าํหนดให้แก่ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์

3.2 นายทะเบียนหุน้กูมี้หนา้ที�ตามสญัญาแต่งตั�งนายทะเบียนหุน้กูที้�จะตอ้งจดัทาํและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู้
ไวจ้นกวา่หุน้กูท้ั�งหมดจะไดรั้บการไถ่ถอน  

3.3 (ก) ผูท้รงสิทธิในหุน้กูก้รณีทั�วไป สิทธิในหุ้นกูจ้ะตกไดแ้ก่บุคคลที�ปรากฏชื�อเป็นเจา้ของหุ้นกูจ้าํนวนดงักล่าวอยู่
ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้มื�อสิ�นเวลาทาํการในวนัทาํการก่อนวนัที�จะมีการใชสิ้ทธิตามหุ้นกู ้หรือวนัแรกของ
การปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นกู้ หรือวนัอื�นใดตามที�กาํหนดไวเ้ป็นกรณีเฉพาะตามขอ้กาํหนดสิทธิ 
(แลว้แต่กรณี) เวน้แต่จะไดมี้การโอนหุน้กูซึ้� งสามารถใชย้นักบัผูอ้อกหุน้กูไ้ดต้ามขอ้ 4.1 (ก) เกิดขึ�นแลว้ในวนั
ต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งขา้งตน้ ซึ�งสิทธิในหุน้กูจ้ะตกไดแ้ก่ผูรั้บโอนหุน้กู ้
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 (ข) ผูท้รงสิทธิในหุ้นกูก้รณีที�ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุ้นกูแ้ทน สิทธิในหุ้นกูจ้ะตกไดแ้ก่บุคคลที�นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ไดรั้บแจง้เป็นหนังสือจากศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยว์่าเป็นผูท้รงสิทธิในหุ้นกูจ้าํนวนดงักล่าวที�
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูไ้วใ้นชื�อของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยอ์ยูใ่นวนัทาํการก่อนวนัที�จะมีการใช้
สิทธิตามหุน้กู ้หรือวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นกู ้หรือวนัอื�นใดตามที�กาํหนดไวเ้ป็นกรณี
เฉพาะตามขอ้กาํหนดสิทธิ (แลว้แต่กรณี) เวน้แต่จะมีการคดัคา้นโดยชอบตามกฎหมาย 

3.4  เมื�อศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์จง้ต่อผูอ้อกหุ้นกู ้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู ้ นายทะเบียนหุ้นกูมี้หนา้ที�ตามสัญญา
แต่งตั�งนายทะเบียนหุ้นกูที้�จะตอ้งออกใบหุ้นกูใ้ห้แก่ผูท้รงสิทธิในหุ้นกูที้�ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละ
ลงทะเบียนใหผู้ท้รงสิทธิในหุ้นกูร้ายดงักล่าวเป็นผูถื้อหุ้นกูใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูต้ามจาํนวนที�ไดรั้บแจง้จาก
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ ทั� งนี�  เมื�อไดมี้การออกใบหุ้นกูแ้ละลงทะเบียนดงักล่าวแลว้ นายทะเบียนหุ้นกูจ้ะแกไ้ข
จาํนวนรวมของหุน้กูที้�ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูไ้วใ้นชื�อของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยโ์ดยหกัจาํนวนหุน้
กูที้�ไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นชื�อของผูท้รงสิทธิในหุ้นกูอ้อก ส่วนจาํนวนรวมของหุ้นกูที้�ปรากฏในใบหุ้นกูห้รือ
ใบรับเพื�อใชแ้ทนใบหุ้นกูที้�ออกให้แก่ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยน์ั�น หากนายทะเบียนไม่ไดท้าํการแกไ้ข (ไม่วา่ดว้ย
เหตุใดก็ตาม) ให้ถือวา่มีจาํนวนลดลงตามจาํนวนของหุ้นกูที้�ไดแ้ยกไปออกใบหุ้นและลงทะเบียนไวใ้นชื�อของผู ้
ทรงสิทธิในหุน้กูด้งักล่าว 

4. การโอนหุ้นกู้ 

4.1 การโอนหุน้กูใ้หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี�  

(ก) แบบการโอนหุ้นกูร้ะหวา่งผูโ้อนและผูรั้บโอน การโอนหุ้นกูจ้ะสมบูรณ์เมื�อผูโ้อนหุ้นกูซึ้� งเป็นผูที้�สมุด
ทะเบียนผูถื้อหุ้นกูร้ะบุชื�อเป็นเจา้ของหุ้นกูจ้าํนวนที�จะทาํการโอน หรือผูรั้บโอนคนสุดทา้ยโดยมีการ
สลกัหลงัแสดงการโอนต่อเนื�องครบถว้นจากผูที้�ปรากฏชื�อดงักล่าว (แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบใบหุ้นกู้
ใหแ้ก่ผูรั้บโอนโดยลงลายมือชื�อสลกัหลงัแสดงการโอนใหไ้วด้ว้ย 

ผลของการโอนหุ้นกูร้ะหวา่งผูรั้บโอนกบัผูอ้อกหุ้นกู ้การโอนหุ้นกูจ้ะใชย้นักบัผูอ้อกหุ้นกูไ้ดก็้ต่อเมื�อ
ผูรั้บโอนหุ้นกูอ้ยูร่ะหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกูใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูโ้ดยนายทะเบียนหุ้นกูไ้ด้
รับคาํขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกูพ้ร้อมทั� งใบหุ้นกูที้�ผูรั้บโอนหุ้นกู้ไดล้งลายมือชื�อเป็นผูรั้บโอนใน
ดา้นหลงัของใบหุน้กูน้ั�นครบถว้นแลว้ 

ผลของการโอนหุน้กูร้ะหวา่งผูรั้บโอนกบับุคคลภายนอก การโอนหุ้นกูจ้ะใชย้นักบับุคคลภายนอกไดก็้
ต่อเมื�อนายทะเบียนหุน้กูไ้ดล้งทะเบียนการโอนหุน้กูใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้รียบร้อยแลว้ 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกูจ้ะตอ้งกระทาํ ณ สาํนกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกูใ้นวนัและเวลา
ทาํการของนายทะเบียนหุ้นกู ้และจะตอ้งทาํตามแบบและวิธีการที�นายทะเบียนหุ้นกูก้าํหนด โดยผูข้อ
ลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบหุ้นกูที้�ลงลายมือชื�อครบถว้นตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1 พร้อมทั�งหลกัฐาน
อื�น ๆ ที�ยนืยนัถึงความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุน้กูต้ามที�นายทะเบียนหุน้
กูก้าํหนดใหแ้ก่นายทะเบียนหุน้กูด้ว้ย ซึ�งนายทะเบียนหุน้กูจ้ะลงทะเบียนการโอนหุน้กูใ้นสมุดทะเบียนผู ้
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ถือหุน้กูใ้หแ้ลว้เสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วนัทาํการหลงัจากวนัที�นายทะเบียนหุน้กูไ้ดรั้บคาํขอลงทะเบียนการ
โอนหุน้กูพ้ร้อมทั�งใบหุน้กูแ้ละหลกัฐานอื�น ๆ ที�จะตอ้งส่งมอบครบถว้นเรียบร้อยแลว้ ทั�งนี�  เวน้แต่กรณี
การโอนหุ้นกูด้งักล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนต่อขอ้กาํหนดสิทธิ บทบญัญติัใดๆ ของกฎหมายหรือคาํสั�งศาล 
ซึ�งนายทะเบียนหุน้กูจ้ะมีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหุน้กูด้งักล่าวได ้

4.2 สําหรับการโอนหุ้นกูที้�ฝากไวก้บัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยน์ั�นให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานอื�น ๆ รวมทั�งศูนยซื์�อขายหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง 

4.3 เนื�องจากผูอ้อกหุน้กูไ้ดเ้สนอขายหุน้กูที้�ออกใหม่แก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ และผูอ้อกหุ้นกูไ้ด้
จดขอ้จาํกดัการโอนให้จาํกดัอยูใ่นผูล้งทุนในลกัษณะดงักล่าวไวก้บัสาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้ตามขอ้ 35 วรรคสอง 
ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 9/2552 เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสาร
หนี� ที�ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที� 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ�งอาจมีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงในอนาคต ดงันั�น ผูอ้อกหุน้กูจ้ะ
ไม่รับและจะดาํเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกูไ้ม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูไ้ม่วา่ในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื�นที�
ไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ตามประกาศดงักล่าว เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

4.4 เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นประการอื�นในขอ้กาํหนดสิทธินี�  หรือเวน้แต่ขอ้บงัคบัหรือระเบียบของสมาคมตลาดตราสาร
หนี� ไทย และ/หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งจะกาํหนดไวเ้ป็นประการอื�น ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะประกาศและดาํเนินการให้
นายทะเบียนหุน้กูปิ้ดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูพ้กัการโอนหุน้กูเ้ป็นเวลา 14 (สิบสี�) วนัก่อนวนักาํหนดชาํระดอกเบี�ย
หุน้กู ้หรือวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้หรือวนักาํหนดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ หรือวนัประชุมผูถื้อหุ้นกู ้
แลว้แต่กรณี เพื�อกาํหนดสิทธิของผูถื้อหุน้กูใ้นการรับชาํระดอกเบี�ย การรับชาํระเงินตน้ การรับผลประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ หรือเพื�อกาํหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นกูใ้นการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นกู ้ แลว้แต่กรณี ทั�งนี�  หากวนัปิดสมุด
ทะเบียนวนัแรกไม่ใช่วนัทาํการก็ให้เลื�อนวนัปิดสมุดทะเบียนดงักล่าวไปเป็นวนัทาํการถดัไป โดยให้ปิดสมุด
ทะเบียนไปจนสิ�นวนัสุดทา้ยของการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้ (ซึ� งในกรณีดงักล่าว ระยะเวลาในการปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุ้นกูจ้ะเหลือนอ้ยกวา่ 14 (สิบสี�) วนั ทั�งนี�  วิธีการเกี�ยวกบัการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าว
ขา้งตน้อาจเปลี�ยนแปลงไปตามวิธีการอื�นใดตามที�สมาคมตลาดตราสารหนี� ไทยหรือหน่วยงานอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง
ประกาศกาํหนดก็ได ้ การปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าวให้กาํหนดตั�งแต่เวลา 12.00 น. ของวนัเริ�มตน้
ระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กู ้

ทั�งนี�  นายทะเบียนหุน้กูแ้ละผูอ้อกหุน้กูข้อสงวนสิทธิในการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผูถื้อ
หุ้นกู้โดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นกูแ้ต่อย่างใด และการแก้ไขเปลี�ยนแปลงดังกล่าวจะ
เป็นไปตามวิธีการตามที�ทางสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย และ/หรือหน่วยงานอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งประกาศกาํหนด 
ทั�งนี�  การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงดงักล่าวจะตอ้งไม่ทาํใหสิ้ทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูด้อ้ยลง 

5. สถานะของหุ้นกู้ 

5.1 หุน้กูเ้ป็นหนี�ของผูอ้อกหุน้กูซึ้� งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทุกหน่วย และผูถื้อหุน้กูจ้ะมีสิทธิไดรั้บชาํระหนี�
ไม่ดอ้ยกวา่สิทธิไดรั้บชาํระหนี�ของเจา้หนี�สามญัที�ไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิทั�งในปัจจุบนัและในอนาคต
ของผูอ้อกหุน้กู ้เวน้แต่บรรดาหนี� ที�มีกฎหมายคุม้ครองใหไ้ดรั้บชาํระหนี� ก่อน 
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6. คาํรับรองของผู้ออกหุ้นกู้ 

ผูอ้อกหุน้กูรั้บรองต่อผูถื้อหุน้กูทุ้กรายดงัต่อไปนี�  

6.1 ผูอ้อกหุน้กูเ้ป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัมหาชนจาํกดัที�จดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายของประเทศไทย โดยเป็น
บริษทัที�จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดรั้บอนุญาตให้ดาํเนินกิจการตามวตัถุประสงค์
โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

6.2 การดาํเนินการหรือการกระทาํใดๆ ของผูอ้อกหุ้นกู้ในการออกและเสนอขายหุ้นกูเ้ป็นการกระทาํที�ชอบด้วย
กฎหมายและเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของผูอ้อกหุ้นกู ้รวมทั�งกฎ ระเบียบของสาํนกังาน ก.ล.ต. ทุก
ประการ และไม่เป็นการกระทาํที�ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี�ยง พนัธะ ขอ้ผูกพนั ขอ้รับรอง หรือขอ้สัญญาใดๆ ที�ผูอ้อกหุ้น
กูใ้หไ้วห้รือมีอยูก่บับุคคลอื�นๆ 

6.3 การออกหุ้นกูใ้นครั� งนี� ได้รับอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นของผูอ้อกหุ้นกูต้ามมติที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2559 เมื�อวนัที� 28 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยอนุมติัมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลที�
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายมีอาํนาจในการพิจารณากาํหนดรายละเอียดและเงื�อนไขต่างๆ ของหุ้นกู ้รวมทั�ง
พิจารณาและดาํเนินการต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งไดต้ามที�เห็นสมควร โดยให้อยู่ภายใตข้อ้กาํหนด ประกาศ ขอ้บงัคบั 
หลกัเกณฑ ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง  

6.4 ผูอ้อกหุ้นกูไ้ดรั้บอนุญาต ความยินยอม ใบอนุญาต หรือไดก้ระทาํการอื�นใดตามที�จาํเป็นเพื�อให้สิทธิและหนา้ที�
ของผูอ้อกหุน้กู ้และผูถื้อหุน้กูมี้ความสมบูรณ์ถูกตอ้งตามกฎหมาย และมีผลบงัคบัใชไ้ดต้ามเงื�อนไขและขอ้ตกลง
ที�ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

6.5 ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ไดเ้กิดขึ�นและกาํลงัดาํเนินอยู่ และไม่มีเหตุการณ์หรือการละเวน้ที�เกี�ยวขอ้งกบัหรือถือว่า
เกี�ยวขอ้งกบัการผิดนดัใดๆ ของผูอ้อกหุ้นกูไ้ดเ้กิดขึ�น ซึ� งเมื�อมีการให้คาํบอกกล่าว และ/หรือ เมื�อเวลาไดล่้วงพน้
ไป และ/หรือ เมื�อมีการบรรลุเงื�อนไขอื�นใด จะทาํให้เจา้หนี� รายหนึ�งรายใดหรือหลายรายของผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิ
ประกาศให้หนี�ของตนถึงกาํหนดชาํระและพึงชาํระก่อนถึงกาํหนดเวลาชาํระหนี�  หรือคู่สัญญาใดๆ มีสิทธิยกเลิก
หรือบอกเลิกสัญญาใดๆ ซึ� งผูอ้อกหุ้นกูเ้ป็นคู่สัญญาโดยสัญญาดงักล่าวมีความสาํคญัต่อการประกอบธุรกิจหรือ
สถานะทางการเงินของผูอ้อกหุน้กู ้

7. หน้าที�ของผู้ออกหุ้นกู้ 

ตลอดระยะเวลาที�ยงัคงมีหนี�คงคา้งภายใตหุ้น้กู ้ผูอ้อกหุน้กูจ้ะดาํเนินการดงัต่อไปนี�  

7.1.1    การประกอบธุรกิจและการเอาประกนัภยัของผูอ้อกหุน้กูแ้ละบริษทัยอ่ย 

ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งใชค้วามพยายามอยา่งดีที�สุดและจะดาํเนินการให้บริษทัยอ่ยใชค้วามพยายามอยา่งดีที�สุด ในการ
ประกอบธุรกิจของตนใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลกัการจดัการและบริหารองคก์รที�ดี 

ผูอ้อกหุ้นกู้จะตอ้งดําเนินการบริหารและบาํรุงรักษา และดําเนินการให้บริษทัย่อยแต่ละบริษทั บริหารและ
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บาํรุงรักษาทรัพยสิ์นที�ใชใ้นการประกอบธุรกิจของตน ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและวธีิการปฏิบติัในการบาํรุงรักษา
ที�ดีและเป็นที�ยอมรับกนัโดยทั�วไปของการประกอบธุรกิจนั�นๆ และตามกฎหมายหลกัที�ใชบ้งัคบัและเกี�ยวขอ้ง
โดยตรงกบัธุรกิจที�เกี�ยวขอ้ง 

ผูอ้อกหุ้นกู้จะตอ้งจัดให้มีและดํารงรักษาไวแ้ละดําเนินการให้บริษัทย่อยจัดให้มีและดํารงรักษาไว ้ซึ� งการ
ประกนัภยัในส่วนของตนตามวงเงินประกนัภยัและต่อความเสี�ยงภยัทั�งหลายซึ�งผูป้ระกอบการในลกัษณะเดียวกนั
กบัผูอ้อกหุน้กูห้รือบริษทัยอ่ยดงักล่าวจะเอาประกนัภยัไวต้ามปกติ 

7.1.2   บญัชีและงบการเงินของผูอ้อกหุน้กูแ้ละบริษทัยอ่ย 

ผูอ้อกหุ้นกู้จะจัดทาํและเก็บรักษาและจะดูแลให้บริษทัย่อยจัดทาํและเก็บรักษาซึ� งบัญชีและงบการเงินอย่าง
เหมาะสมและถูกตอ้งตามหลกัการทางบญัชีที�เป็นที�ยอมรับกนัโดยทั�วไปในประเทศไทย 

7.1.3    การจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู ้

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัเตรียมและจดัใหมี้เอกสารหลกัฐานดงัต่อไปนี�ตามเวลาที�กาํหนดไว ้ณ สาํนกังานของผูอ้อกหุ้นกู ้
เพื�อให้ผูถื้อหุ้นกูส้ามารถตรวจสอบและคดัสาํเนาไดโ้ดยสะดวกระหว่างวนัและเวลาทาํการของผูอ้อกหุ้นกู ้แต่
ทั�งนี�จะตอ้งไม่เป็นการขดัขวางต่อการดาํเนินงานของผูอ้อกหุน้กู ้ตลอดอายหุุน้กู ้

(ก) สาํเนาของขอ้กาํหนดสิทธิฉบบันี�และสญัญาแต่งตั�งนายทะเบียนหุ้นกู ้โดยส่งภายในวนัเดียวกนักบัวนัลง
นามในสัญญาแต่งตั�งนายทะเบียนหุ้นกู ้ทั� งนี�  ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งส่งมอบคู่ฉบบัของขอ้กาํหนดสิทธินี� ให้
นายทะเบียนหุน้กูเ้ก็บรักษาไวแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้โดยในกรณีที�ผูถื้อหุน้กูมี้เหตุจาํเป็นและสมควร ผูถื้อหุ้นกูมี้
สิทธิขอคู่ฉบบัของขอ้กาํหนดสิทธิดงักล่าวจากนายทะเบียนหุน้กูไ้ด ้

(ข)   สาํเนางบการเงิน รายงาน และเอกสารหลกัฐานต่างๆ ดงันี�  

(1) สาํเนางบการเงินรายไตรมาสที�ผูส้อบบญัชีไดส้อบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีกาํหนดโดย
สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยจดัให้มีภายในวนัเดียวกนักบั
วนัที�ผูอ้อกหุ้นกูส่้งให้แก่สาํนกังาน ก.ล.ต. แต่ทั�งนี�  ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะตอ้งไม่เกิน 45 (สี�สิบ
หา้) วนั นบัแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส 

(2) สาํเนางบการเงินประจาํงวดการบญัชีที�มีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็น
แลว้ โดยจดัใหมี้ภายในวนัเดียวกนักบัวนัที�ผูอ้อกหุน้กูส่้งให้แก่สาํนกังาน ก.ล.ต. แต่ทั�งนี�  ไม่วา่
ในกรณีใด ๆ จะตอ้งไม่เกิน 2 (สอง) เดือนนบัแต่วนัสิ�นสุดรอบระยะเวลาบญัชี 

(3) รายงานประจาํปีที�เสนอต่อผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กู ้โดยจดัใหมี้ภายในวนัเดียวกนักบัวนัที�ผูอ้อก
หุน้กูส่้งใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต. แต่ทั�งนี�  ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะตอ้งไม่เกิน 4 (สี�) เดือนนบัแต่วนั
สิ�นสุดรอบระยะเวลาบญัชี 
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(4) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี โดยจะจดัให้มีภายในวนัเดียวกนักบัที�ผูอ้อกหุ้นกูส่้งให้แก่
สาํนกังาน ก.ล.ต. แต่ทั�งนี�  ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะตอ้งไม่เกิน 3 (สาม) เดือนนบัแต่วนัสิ�นสุดรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

(5) รายงานการทบทวนผลการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของหุ้นกู ้(Credit Update) ที�จดัทาํโดย
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�สาํนกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ โดยจดัใหมี้ภายในวนัที�ผู ้
ออกหุน้กูไ้ดใ้บรายงานดงักล่าวจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ 

(ค) สาํเนาเอกสารที�เป็นหลกัฐานแสดงวา่ไดมี้การชาํระเงินค่าดอกเบี�ยตามหุน้กูท้ั�งหมดโดยครบถว้นแลว้ โดย
จะจดัใหมี้ภายในวนัที�ครบกาํหนดชาํระดอกเบี�ยนั�น ๆ 

(ง) หนงัสือแจง้การยกเลิกหุน้กูใ้นกรณีที�ผูอ้อกหุน้กูซื้�อหุน้กูคื้นจากตลาดรอง (ถา้มี) 

(จ) หนงัสือแจง้การเปลี�ยนแปลงนายทะเบียนหุน้กู ้ในกรณีมีการเปลี�ยนแปลงนายทะเบียนหุน้กู ้

(ฉ) เอกสารหรือหลกัฐานอื�นที�ผูถื้อหุน้กูจ้ะร้องขอตามสมควร 

7.1.4 หนา้ที�ในการจดัทาํและส่งรายงานใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู ้ 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัทาํและส่งรายงานใหผู้ถื้อหุน้กูทุ้กรายผา่นทางนายทะเบียนหุน้กู ้ตามชื�อและที�อยูข่องผูถื้อหุ้นกูที้�
ปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้เพื�อรายงานให้ทราบถึงเรื�องต่าง ๆ ที�มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อ
หุน้กู ้ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี�) วนั นบัแต่วนัที�ผูอ้อกหุน้กูไ้ดท้ราบถึงเหตุการณ์ดงัต่อไปนี�  

(ก) จาํนวนหรือสดัส่วนการกูย้มืเงิน การคํ�าประกนั หรือการก่อภาระหนี� อื�นของผูอ้อกหุ้นกูที้�อาจทาํให้ผูอ้อก
หุน้กูมี้ภาระหนี� เกินสดัส่วนหรือผิดเงื�อนไขที�ไดผ้กูพนัไวต้ามขอ้กาํหนดสิทธิฉบบันี�  

(ข) ผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง เช่น มีการขาดทุนหรือมีการลดทุน
อยา่งมีนยัสาํคญั หรือกรณีเกิดความเสียหายขึ�นกบัทรัพยสิ์นที�เป็นสาระสาํคญัในการประกอบธุรกิจของ
ตน เป็นตน้ 

(ค)  รายงานเหตุการณ์ที�อาจเป็นเหตุใหผู้อ้อกหุน้กูไ้ม่สามารถชาํระหนี�ใหผู้ถื้อหุน้กูไ้ด ้

(ง) ผูอ้อกหุ้นกูผ้ิดนดัชาํระหนี�ต่อเจา้หนี� เงินกู ้และ/หรือ เจา้หนี�ตามตราสารหนี� ที�มีมูลค่าหนี�  (ไม่วา่รายเดียว
หรือหลายรายรวมกนั) เป็นจาํนวนเงินรวมกนัเกินกวา่ 400,000,000 (สี� ร้อยลา้น) บาท หรือจาํนวนเงินใน
สกุลเงินอื�นที�เทียบเท่ากบัเงินจาํนวนดงักล่าว  หรือกรณีบริษทัยอ่ยผิดนดัชาํระหนี�ต่อเจา้หนี� เงินกู ้และ/
หรือ เจา้หนี�ตามตราสารหนี� ที�มีมูลค่าหนี�  (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) เป็นจาํนวนเงินรวมกนั
เกินกวา่ 400,000,000 (สี�ร้อยลา้น) บาท หรือจาํนวนเงินในสกลุเงินอื�นที�เทียบเท่ากบัเงินจาํนวนดงักล่าว 
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(จ) ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งคาํพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคาํชี� ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ชาํระเงินครั� งเดียวหรือ
หลายครั� งรวมกนัเกินกวา่ 400,000,000 (สี�ร้อยลา้น) บาท หรือจาํนวนเงินในสกลุเงินอื�นที�เทียบเท่ากบัเงิน
จาํนวนดงักล่าว หรือกรณีบริษทัยอ่ยตอ้งคาํพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคาํชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการให้
ชาํระเงินครั� งเดียวหรือหลายครั� งรวมกนัเกินกวา่ 400,000,000 (สี� ร้อยลา้น) บาท หรือจาํนวนเงินในสกุล
เงินอื�นที�เทียบเท่ากบัเงินจาํนวนดงักล่าว เวน้แต่ผูอ้อกหุ้นกูห้รือบริษทัย่อย มีความสามารถชาํระหนี�
ดงักล่าวไดค้รบถว้นภายในระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นคาํพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคาํชี�ขาดอนัเป็นที�สุด
ของอนุญาโตตุลาการนั�น และการชาํระหนี�นั�นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถ
ในการชาํระหนี�ตามหุน้กูข้องผูอ้อกหุน้กู ้

(ฉ) ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดหรือเงื�อนไขที�มีอยูใ่นใบหุน้กูห้รือในส่วนใดส่วนหนึ�งของขอ้กาํหนด
สิทธิฉบบันี�  

(ช) ผูอ้อกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยหยุดประกอบกิจการทั� งหมดหรือบางส่วน อันมีผลกระทบอย่างมี
นยัสาํคญัต่อการประกอบธุรกิจของตน 

(ซ) ผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยเปลี�ยนแปลงวตัถุประสงคห์รือลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

(ฌ) ผูอ้อกหุ้นกูก้ระทาํหรือถูกกระทาํอนัมีลกัษณะเป็นการครอบงาํหรือถูกครอบงาํกิจการตามมาตรา 247 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) 

(ญ) สาํเนาทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้(เฉพาะในส่วนของผูถื้อหุ้นกูร้ายดงักล่าว) เมื�อผูถื้อหุ้นกูร้้องขอ ทั�งนี�  ให้ผูอ้อก
หุน้กูจ้ดัส่งหรือดาํเนินการใหน้ายทะเบียนหุน้กูจ้ดัส่ง 

 (ฎ) กรณีใดๆ ที�มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกูห้รือต่อการตดัสินใจในการลงทุน หรือ
ความสามารถของผูอ้อกหุน้กูใ้นการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดสิทธิ 

ทั�งนี�  ในกรณีที�ผูถื้อหุน้กูเ้ห็นวา่เอกสารหรือรายงานใดๆ ที�ผูอ้อกหุน้กูจ้ดัส่งใหมี้ขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือมีขอ้ความ
คลุมเครือ หรือไม่ชดัเจน หรือมีขอ้มูลอื�นใดที�ผูถื้อหุน้กูเ้ห็นวา่มีความจาํเป็นที�ตอ้งส่งเพิ�มเติมหรือมีกรณีอื�นใดที�จะ
มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกูห้รือต่อการตดัสินใจในการลงทุน ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งแจง้ขอ้ชี�แจง
หรือส่งขอ้มูลใดๆ เพิ�มเติมใหผู้ถื้อหุน้กูท้ราบ 

7.1.5 หนา้ที�อาํนวยความสะดวกในการเขา้ตรวจเอกสาร 

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นกูใ้นการเขา้ตรวจดูทะเบียนผูถื้อหุ้นกู้หรือเอกสารหลกัฐานที�
เกี�ยวกบัการออกหุ้นกูต้ามที�ผูถื้อหุ้นกูร้้องขอตามสมควรในระหวา่งเวลาทาํการของผูอ้อกหุ้นกูห้รือนายทะเบียน
หุน้กู ้(ตามแต่กรณี) ทั�งนี�  ผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหแ้ก่ผูอ้อกหุน้กูท้ราบ เป็นเวลาล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 7 (เจ็ด) วนั ก่อนหนา้วนัที�ผูถื้อหุน้กูป้ระสงคจ์ะเขา้ตรวจดูเอกสารดงักล่าว 
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7.1.6 การชาํระภาษี 

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะชาํระและจะดาํเนินการให้บริษทัย่อยแต่ละบริษทัของตนชาํระภาษีต่าง ๆ ทั� งสิ�นที�เรียกเก็บจาก
สินทรัพย ์รายรับ รายได ้หรือกาํไรของตน ก่อนที�ภาษีนั�น ๆ จะล่วงเลยกาํหนดที�จะตอ้งชาํระ ตลอดจนจะทาํการ
ชาํระหรือดาํเนินการใหมี้การชาํระเงินตามขอ้เรียกร้องอนัชอบดว้ยกฎหมายต่างๆ ทั�งสิ�น ไม่วา่ประเภทใดก็ตาม ที�
เป็นขอ้เรียกร้องที�หากว่าการไม่ชาํระแลว้อาจก่อให้เกิดภาระติดพนัหรือสิทธิยึดหน่วงเหนือสินทรัพย ์รายรับ 
รายได ้หรือกาํไรในส่วนที�เป็นสาระสาํคญัได ้หรือก่อให้เกิดบุริมสิทธิเหนือหนี� อื�นๆ เวน้แต่ในกรณีที� (1) ภาษี
หรือเงินดงักล่าวกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการโตแ้ยง้โดยสุจริตและโดยวิธีการที�ถูกตอ้ง และ (2) ไดมี้การกนัเงินสาํรอง
หรือเงินเผื�อเหลือตามที�อาจจาํเป็นตอ้งกันไวแ้ลว้สําหรับเรื� องดังกล่าว ตามหลกัการบัญชีที�เป็นที�ยอมรับกัน
โดยทั�วไป 

7.1.7 การเปลี�ยนตวันายทะเบียนหุน้กู ้

หากมีความจาํเป็นที�จะตอ้งเปลี�ยนตวันายทะเบียนหุ้นกู ้ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจดัหาบุคคลเพื�อรับการแต่งตั�งให้เป็นนาย
ทะเบียนหุน้กูร้ายใหม่ โดยเร็วที�สุดเท่าที�จะสามารถกระทาํได ้แต่ทั�งนี�  ตอ้งไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัที�ผู ้
ออกหุน้กูท้ราบ หรือควรจะทราบวา่จะตอ้งมีการเปลี�ยนตวับุคคลดงักล่าว 

7.1.8 การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งจดัใหมี้การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของหุ้นกูจ้ากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�สาํนกังาน 
ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบตลอดอายหุุน้กู ้

อนึ� ง ตลอดอายหุุ้นกู ้ ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจดัการให้มีสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�สาํนักงาน ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบทาํการทบทวนผลการจดัอนัดบัเครดิตสาํหรับหุ้นกูด้งักล่าว เมื�อมีเหตุการณ์อยา่งหนึ�งอยา่งใดเกิดขึ�นอนั
อาจมีผลกระทบต่อการจัดอันดับเครดิต หรือทบทวนผลการจัดอันดับเครดิตตามที�สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื�อถือดงักล่าวเห็นสมควร โดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูอ้อกหุ้นกูแ้ต่อยา่งใด ซึ� งผลการทบทวนการจดั
อนัดบัเครดิตอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ลอดอายขุองหุน้กู ้

7.1.9 การจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะนาํหุน้กูที้�เสนอขายในครั� งนี� ไปขอขึ�นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย (Thai Bond Market 
Association) ภายในวนัออกหุ้นกู ้และจะคงให้หุ้นกูเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย 
ตลอดอายหุุน้กู ้ 

7.1.10 การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดสิทธิ 

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งรวมทั�งกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัและคาํสั�งต่างๆ ที�ออกตามกฎหมายโดยเคร่งครัดและจะปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัและเงื�อนไขต่างๆ 
ของขอ้กาํหนดสิทธิฉบบันี�โดยเคร่งครัดตลอดอายขุองหุน้กูจ้นกวา่หนี� หุน้กูไ้ดร้ะงบัลงทั�งจาํนวน หรือกรณีที�หุน้กู้
ไดร้ะงบัลงทั�งจาํนวนก่อนครบกาํหนดอายขุองหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี) 
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7.1.11 การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน  

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งดาํรงสัดส่วนหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity 
Ratio) ของผูอ้อกหุ้นกูใ้นอตัราส่วนไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึ�ง) ณ วนัสิ�นงวดบญัชีของแต่ละปี โดยทาํการคาํนวณ
จากงบการเงินรวม 

ทั�งนี�  เพื�อประโยชน์ของการคาํนวณอตัราส่วนดงักล่าวขา้งตน้ใหค้าํจาํกดัความตามที�ระบุไวมี้ความหมายดงัต่อไปนี�   

"หนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ย" หมายถึง หนี� สินรวมของผูอ้อกหุ้นกูที้�มีภาระดอกเบี�ยตามที�ปรากฏในงบการเงินรวม 
ทั�งนี�  ใหร้วมถึง ส่วนของหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นจากการที�ผูอ้อกหุ้นกูเ้ขา้ค ํ�าประกนั อาวลั หรือ ก่อภาระผูกพนัอื�นใน
ลกัษณะเดียวกนัใหแ้ก่บุคคลใดๆ หรือนิติบุคคลอื�น (การคํ�าประกนัไม่รวมถึงกรณีที�บุคคลอื�นเขา้ผูกพนัตนเป็นผู ้
ค ํ�าประกนัผูอ้อกหุน้กู)้ แต่ไม่รวมถึงรายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี โดยหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยที�เกิดจากสญัญาเช่า
จะใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัออกหุน้กู ้

"ส่วนของผูถื้อหุน้" หมายถึง ส่วนของผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กูต้ามที�ปรากฏในงบการเงินรวม 

"งบการเงินรวม" หมายถึง งบการเงินรวมประจาํปี (Consolidated Annual Financial Statements) ของผูอ้อกหุ้นกูที้�
ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีและผูอ้อกหุน้กูไ้ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

7.1.12 การดาํรงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียน 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งดาํรงสถานะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

7.1.13     ลาํดบัการชาํระหนี�  

 ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งดาํเนินการเพื�อให้ภาระขอ้ผูกพนัต่าง ๆของผูอ้อกหุ้นกูที้�มีอยูต่ามหุ้นกูนี้� มีลาํดบัการชาํระหนี�
อยา่งนอ้ยที�สุดเท่าเทียมกบับรรดาภาระขอ้ผูกพนัอื�น ๆ (ที�ไม่ดอ้ยสิทธิหรือไม่มีบุริมสิทธิเหนือกวา่) ทั�งสิ�นของผู ้
ออกหุน้กูต้ลอดอายขุองหุน้กู ้

7.1.14 การรับรองวา่ไม่มีเหตุผิดนดั 

เมื�อผูถื้อหุ้นกูร้้องขอไม่วา่เมื�อใด ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งส่งมอบเอกสารซึ� งลงนามโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของผูอ้อก
หุ้นกู้ (หรือบุคคลที�ไดรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูมี้อาํนาจ) ให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้ว่า จากขอ้มูลที�ผูอ้อกหุ้นกูไ้ด้
รับทราบในขณะนั�น ผูอ้อกหุน้กูรั้บรองวา่ไม่มีเหตุผิดนดั หรือเหตุการณ์ที�อาจกลายเป็นเหตุผดินดัเกิดขึ�น และไม่มี
คดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที�ผูอ้อกหุ้นกูเ้ป็นจาํเลยหรือผูถู้กกล่าวหา (ยกเวน้กรณีที�ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นกู้
ทราบแลว้ (ถา้มี)) 
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7.2 ขอ้ละเวน้ของผูอ้อกหุน้กู ้

ตลอดระยะเวลาที�ยงัคงมีหนี�คงคา้งภายใตหุ้น้กู ้ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งไม่กระทาํการดงัต่อไปนี�   

7.2.1 การควบรวมกิจการ 

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่ (และจะจดัการมิให้บริษทัยอ่ย) ดาํเนินการใดๆ เพื�อหรือเกี�ยวขอ้งกบัการรวมหรือควบกิจการ
ของบริษทัของตนหรือกิจการของตนกบัผูอื้�น หรือกระทาํการหรือยินยอมให้มีการกระทาํใด ๆ ที�มีลกัษณะหรือมี
ผลเช่นเดียวกบัการรวมหรือควบกิจการ  

7.2.2 การเลิก การยติุการดาํเนินการ และการเปลี�ยนแปลงลกัษณะของกิจการ 

ผูอ้อกหุ้นกู้จะไม่  (และจะจัดการมิให้บริษทัย่อย) ดาํเนินการใดๆ เพื�อหรือเกี�ยวขอ้งกับการเลิกหรือยุติการ
ประกอบกิจการ หรือเปลี�ยนแปลงลกัษณะของกิจการในสาระสาํคญัที�กาํลงัดาํเนินอยูใ่นปัจจุบนั (ไม่วา่ทั� งหมด
หรือเพียงบางส่วนที�สาํคญั) ยกเวน้ในกรณีที� การเลิกหรือยติุการประกอบกิจการดงักล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถในการชาํระหนี�ตามหุน้กูข้องผูอ้อกหุน้กู ้

7.2.3 การไม่จ่ายเงินปันผล 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลในกรณีที�ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่สามารถชาํระเงินตน้ และ/หรือ ดอกเบี�ยหุ้นกู ้หรือ
ผิดนดัชาํระหนี�ใดๆ ตามหุน้กูนี้�  และการผิดนดัหรือผิดเงื�อนไขดงักล่าวยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข ทั�งนี�  เวน้แต่จะไดรั้บ
อนุญาตจากที�ประชุมผูถื้อหุน้กูก่้อน 

7.2.4  การลดทุน 

ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่ดาํเนินการใดๆ เพื�อให้มีการลดทุนชาํระแลว้ของผูอ้อกหุ้นกู ้เวน้แต่ เป็นกรณี การลดทุนเพื�อ
วตัถุประสงคใ์นการลดผลขาดทุนสะสมทางบญัชีของผูอ้อกหุ้นกู ้(ถา้มี) และการลดทุนดงักล่าวจะตอ้งไม่ทาํให ้
ผูอ้อกหุน้กูมี้เงินสดหรือทรัพยสิ์นลดลง  

8. ดอกเบี-ย 

8.1 อตัราดอกเบี�ย 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะชาํระดอกเบี�ยในอตัราที�กาํหนดไวใ้นขอ้ a  โดยชาํระทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวนักาํหนดชาํระดอกเบี�ย
หุน้กูแ้ต่ละชุด  

8.2 ในการคาํนวณดอกเบี�ยสาํหรับหุ้นกูใ้ห้ใชเ้กณฑ ์1 (หนึ�ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วนั (การหักภาษี ณ ที�จ่าย
จะเป็นไปตามกฎหมายที�กาํหนด) และจะคาํนวณดอกเบี�ยโดยคิดจากจาํนวนเงินตน้คงคา้งในหุ้นกูแ้ต่ละหน่วย 
จาํนวนดอกเบี�ยของหุ้นกูจ้ะกาํหนดทศนิยม 6 ตาํแหน่ง โดยปัดทศนิยมตาํแหน่งที� 6 ขึ�น ถา้ตาํแหน่งที� 7 มีค่า
มากกวา่หรือเท่ากบั 5 ส่วนในกรณีที�ดอกเบี�ยที�คาํนวณไดมี้ทศนิยมไม่รู้จบใหก้าํหนดทศนิยมเพียง 6 ตาํแหน่ง และ
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ทาํการปัดทศนิยมตาํแหน่งที� 6 ตามหลกัการขา้งตน้ ทั� งนี�  การคาํนวณดอกเบี�ยในแต่ละงวดจะเริ�มคาํนวณตั�งแต่ 
(โดยรวมถึง) วนัออกหุ้นกูห้รือวนักาํหนดชาํระดอกเบี�ยของงวดดอกเบี�ยก่อนหนา้นี�  (แลว้แต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่
นบัรวม) วนักาํหนดชาํระดอกเบี�ยของงวดดอกเบี�ยนั�น หรือวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูด้งักล่าว (แลว้แต่กรณี)  

8.3 การเลื�อนวนัชาํระดอกเบี� ยเพื�อให้เป็นวนัทาํการตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 8.2 นั�น จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการ
คาํนวณดอกเบี�ยที�กาํหนดไวนี้�  (กล่าวคือไม่มีการนาํจาํนวนวนัทั�งหมดที�เลื�อนออกไปมารวมคาํนวณดอกเบี�ย) เวน้
แต่ในกรณีที�วนัชาํระดอกเบี� ยงวดสุดทา้ยไม่ตรงกบัวนัทาํการ ให้เลื�อนวนัชาํระดอกเบี� ยดงักล่าวเป็นวนัทาํการ
ถดัไป และจะตอ้งนาํจาํนวนวนัทั�งหมดที�เลื�อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัชาํระดอกเบี�ยที�เลื�อนออกไปมารวม
คาํนวณดอกเบี�ยดว้ย โดยให้คาํนวณดอกเบี�ยเพิ�มเป็นรายวนั และให้ใชเ้กณฑ ์1 (หนึ�ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบ
หา้) วนั 

8.4 ในกรณีที�ผูอ้อกหุน้กูผ้ิดนดัไม่ชาํระเงินตน้ตามเงื�อนไขในขอ้กาํหนดสิทธิ ดอกเบี�ยสาํหรับเงินตน้คา้งชาํระนบัจาก
วนัถึงกาํหนดชาํระจนถึงวนัที�ผูอ้อกหุ้นกูท้าํการชาํระหนี�ครบถว้นให้คิดในอตัราดอกเบี�ยผิดนดั ทั�งนี�  ไม่ว่าผูถื้อ
หุน้กูจ้ะไดมี้หนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กูต้ามขอ้ 11.2 แลว้หรือไม่ก็ตาม 

9. วธีิการ เวลา และสถานที�สําหรับการชําระหนี-ตามหุ้นกู้ 

9.1 การชาํระเงินตน้ 

(ก)   กรณีทั�วไป ผูอ้อกหุน้กูจ้ะชาํระเงินตน้ตามหุน้กูใ้หแ้ก่ผูถื้อหุน้กูโ้ดยทาํการชาํระโดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู ้
โดยการโอนเงินเขา้บญัชีของผูถื้อหุน้กูต้ามที�ไดแ้จง้ไวก้บันายทะเบียนหุ้นกูซึ้� งผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งแจง้ความ
ประสงคก์ารขอรับชาํระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีพร้อมนาํส่งสําเนาสมุดบญัชีหนา้ที�มีชื�อของผูถื้อหุ้นกู้
ปรากฏอยูแ่ละสาํเนาบตัรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคลที�รับรองสาํเนาถูกตอ้งให้แก่นาย
ทะเบียนหุน้กูไ้ม่นอ้ยกวา่ 14 (สิบสี�) วนัก่อนวนัชาํระเงินตน้หรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายในนามของ
ผูถื้อหุน้กูแ้ละจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีที�ส่งถึงผูถื้อหุ้นใน
ต่างประเทศ) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูต้ามที�อยูที่�ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กู ้ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้
เพื�อการไถ่ถอนหุน้กู ้โดยผูถื้อหุน้กูไ้ม่จาํเป็นตอ้งนาํใบหุน้กูม้าเวนคืนหรือส่งมอบใหแ้ก่นายทะเบียนหุน้กู ้ 

(ข) กรณีของหุน้กูที้�ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุน้กูแ้ทน ผูอ้อกหุน้กูจ้ะชาํระเงินตน้ตามหุน้กูใ้ห้แก่บุคคล
ที�ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยมี์หนงัสือแจง้มายงัผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกูว้า่เป็นผูท้รงสิทธิใน
หุน้กูจ้าํนวนต่างๆที�ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกูไ้วใ้นชื�อของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยโ์ดยทาํการชาํระ
ผา่นนายทะเบียนหุน้กู ้โดยการโอนเงินเขา้บญัชีของผูถื้อหุน้กูต้ามที�ไดแ้จง้ไวก้บันายทะเบียนหุน้กู ้ซึ�งผูถื้อ
หุน้กูจ้ะตอ้งแจง้ความประสงคก์ารขอรับชาํระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีพร้อมนาํส่งสาํเนาสมุดบญัชีหนา้ที�
มีชื�อของผูถื้อหุน้กูป้รากฏอยูแ่ละสาํเนาบตัรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคลที�รับรองสาํเนา
ถูกตอ้งใหแ้ก่นายทะเบียนหุน้กูไ้ม่นอ้ยกวา่ 14 (สิบสี�) วนัก่อนวนัชาํระเงินตน้ หรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
สั�งจ่ายในนามของผูถื้อหุ้นกู ้และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียท์างอากาศ (Air Mail) (ใน
กรณีที�ส่งถึงผูถื้อหุน้กูใ้นต่างประเทศ) ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นกู ้ตามที�อยูที่�ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้ณ วนั
ปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูเ้พื�อการไถ่ถอนหุ้นกู ้ โดยผูถื้อหุ้นกูไ้ม่จาํเป็นตอ้งนาํใบหุ้นกูห้รือใบรับเพื�อใช้
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แทนใบหุน้กูม้าเวนคืนหรือส่งมอบใหแ้ก่นายทะเบียนหุน้กู ้

9.2 การชาํระดอกเบี�ย หรือเงินจาํนวนอื�นใด (ถา้มี) 

(ก)   กรณีทั�วไป ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะชาํระดอกเบี� ยหรือเงินจาํนวนอื�นใดภายใตหุ้้นกู ้(ถา้มี) ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูโ้ดยทาํ
การชาํระโดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเขา้บัญชีของผูถื้อหุ้นกู้ตามที�ได้แจ้งไวก้ับนาย
ทะเบียนหุน้กูซึ้� งผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้ความประสงคก์ารขอรับชาํระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีพร้อมนาํส่ง
สาํเนาสมุดบญัชีหนา้ที�มีชื�อของผูถื้อหุ้นกูป้รากฏอยูแ่ละสาํเนาบตัรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็น
นิติบุคคลที�รับรองสาํเนาถูกตอ้งให้แก่นายทะเบียนหุ้นกูไ้ม่นอ้ยกวา่ 14 (สิบสี�) วนัก่อนวนัชาํระดอกเบี�ย
หรือเงินจาํนวนอื�นใด (ถา้มี) หรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายในนามของผูถื้อหุ้นกู้และจดัส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Air Mail) (ในกรณีที�ส่งถึงผูถื้อหุน้กูใ้นต่างประเทศ)ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้กูต้ามที�อยูที่�ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูเ้พื�อการชาํระดอกเบี�ย 
ทั�งนี�  ในการชาํระดอกเบี� ยงวดสุดทา้ย ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่จาํเป็นตอ้งนาํใบหุ้นกูม้าเวนคืนให้แก่นายทะเบียน         
หุน้กู ้

(ข) กรณีของหุน้กูที้�ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุน้กูแ้ทน ผูอ้อกหุน้กูจ้ะชาํระดอกเบี�ยหรือเงินจาํนวนอื�น
ใดภายใตหุ้น้กู ้(ถา้มี) ให้แก่บุคคลที�ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยมี์หนงัสือแจง้มายงันายทะเบียนหุ้นกูว้า่เป็นผู ้
ทรงสิทธิในหุ้นกูจ้าํนวนต่าง ๆ ที�ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกูไ้วใ้นชื�อของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์
โดยทาํการชาํระโดยผา่นนายทะเบียนหุน้กู ้โดยการโอนเงินเขา้บญัชีของผูถื้อหุน้กูต้ามที�ไดแ้จง้ไวก้บันาย
ทะเบียนหุน้กู ้ซึ�งผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้ความประสงคก์ารขอรับชาํระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีพร้อมนาํส่ง
สาํเนาสมุดบญัชีหนา้ที�มีชื�อของผูถื้อหุ้นกูป้รากฏอยูแ่ละสาํเนาบตัรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็น
นิติบุคคลที�รับรองสาํเนาถูกตอ้งให้แก่นายทะเบียนหุ้นกูไ้ม่นอ้ยกวา่ 14 (สิบสี�) วนัก่อนวนัชาํระเงินตน้
หรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายในนามของผูถื้อหุน้กูแ้ละจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
กูต้ามที�อยูที่�ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้พื�อการชาํระดอกเบี�ย ทั�งนี�  ในการชาํระดอกเบี�ยงวดสุดทา้ย 
ผูถื้อหุน้กูไ้ม่จาํเป็นตอ้งนาํใบหุน้กูห้รือใบรับเพื�อใชแ้ทนใบหุน้กูม้าเวนคืนหรือส่งมอบใหแ้ก่นายทะเบียน
หุน้กู ้

9.3 หากวนัครบกาํหนดชาํระเงินตามหุน้กู ้(ไม่วา่จะเป็นเงินตน้หรือดอกเบี�ยหรือเงินจาํนวนอื�นใด) ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่
ตรงกบัวนัทาํการ ให้เลื�อนวนัชาํระเงินไปเป็นวนัทาํการถดัไป โดยผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่จาํตอ้งจ่ายเงินเพิ�มใดๆ สาํหรับ
การเลื�อนวนัชาํระเงินตามขอ้ 9.3 นี�  เวน้แต่ในกรณีดอกเบี� ยงวดสุดทา้ย ซึ� งจะตอ้งนาํจาํนวนวนัทั�งหมดที�เลื�อน
ออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัชาํระดอกเบี�ยที�เลื�อนออกไปมารวมคาํนวณดอกเบี�ยดว้ย 

10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื-อคนืหุ้นกู้ 

10.1 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะทาํการไถ่ถอนหุน้กูใ้นวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูโ้ดยการชาํระเงินตน้ตามมูลค่าหุ้นกูแ้ละดอกเบี�ย
งวดสุดทา้ย 
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10.2 ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิซื�อคืนหุ้นกูจ้ากตลาดรองหรือแหล่งอื�น ๆ ไดไ้ม่วา่ในเวลาใด ๆ แต่หากผูอ้อกหุ้นกู ้ทาํคาํเสนอ
ซื�อคืนหุน้กูเ้ป็นการทั�วไป ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งทาํคาํเสนอซื�อคืนหุ้นกูต้่อผูถื้อหุ้นกูทุ้กราย และจะตอ้งทาํการซื�อคืน
หุน้กูจ้ากผูถื้อหุน้กูซึ้� งประสงคจ์ะขายคืนหุน้กูทุ้กรายอยา่งเท่าเทียมกนัตามสดัส่วนที�เสนอขาย 

10.3 เมื�อผูอ้อกหุน้กูท้าํการซื�อคืนหุน้กูแ้ลว้จะมีผลทาํให้หนี�ตามหุ้นกูด้งักล่าวระงบัลงเนื�องจากหนี� เกลื�อนกลืนกนัตาม
กฎหมาย และผูอ้อกหุน้กูจ้ะนาํหุน้กูด้งักล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได ้ซึ�งผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้ให้นายทะเบียน
หุ้นกูท้ราบเพื�อยกเลิกหุ้นกูที้�ซื�อมาดงักล่าว รวมทั�งแจง้เรื�องการซื�อคืนหุ้นกูใ้ห้ตลาดรองที�มีการซื�อขายหุ้นกูแ้ละ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพยท์ราบโดยไม่ชักช้า ทั� งนี�  จะต้องเป็นไปตาม
ประกาศและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

10.4 ผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้เวน้แต่เป็นการซื�อหุ้นคืนตามขอ้ 10.2 หรือ
ไดรั้บโอนหุน้กูม้าจากผูถื้อหุน้กูห้รือผูท้รงสิทธิในหุน้กู ้

11. การผดินัดและผลของการผดินัด 

11.1 กรณีใดกรณีหนึ�งดงัต่อไปนี� ถือเป็นการผิดนดัตามขอ้กาํหนดสิทธิ 

(ก) ผูอ้อกหุน้กูผ้ิดนดัไม่ชาํระเงินตน้ และ/หรือ ดอกเบี�ย เมื�อถึงกาํหนดชาํระไม่วา่งวดใดงวดหนึ�ง  

(ข) ผูอ้อกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เงื�อนไข หรือภาระหน้าที�  ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ� งตามที�กําหนดไวใ้น
ขอ้กาํหนดสิทธิ (เวน้แต่กรณีการไม่ชาํระเงินตน้ และ/หรือ ดอกเบี�ย) โดยหากเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเหตุที�
สามารถแกไ้ขได ้แต่ไม่ไดรั้บการแกไ้ขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั ภายหลงัจากวนัที�ไดมี้การส่ง
หนังสือแจง้ให้ผูอ้อกหุ้นกูแ้กไ้ขการกระทาํผิดขอ้ตกลงดงักล่าวแลว้ โดยผูถื้อหุ้นกู ้(ไม่ว่ารายเดียวหรือ
หลายรายรวมกนั) ซึ� งถือหุ้นกูร้วมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25 (ยี�สิบห้า) ของหุ้นกูที้�ยงัมิไดท้าํการไถ่ถอน
ทั�งหมด อยา่งไรก็ดี หากเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเหตุที�ไม่สามารถแกไ้ขได ้ก็ให้ถือวา่เป็นเหตุผิดนดัเกิดขึ�น
โดยทนัที โดยมิตอ้งมีระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนั เพื�อการแกไ้ขดงักล่าวขา้งตน้ 

(ค) ผูอ้อกหุ้นกู้ผิดนัดชําระหนี� ใดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) มีจํานวนรวมกันเกินกว่า 
400,000,000 (สี�ร้อยลา้น) บาท หรือจาํนวนเงินในสกลุเงินอื�น ซึ�งมีมูลค่าเทียบเท่าจาํนวนเงินดงักล่าว) และ/
หรือ บริษทัย่อยผิดนัดชาํระหนี� ใดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) มีจาํนวนรวมกนัเกินกว่า 
400,000,000 (สี� ร้อยลา้น) บาท (หรือจาํนวนเงินในสกุลเงินอื�น ซึ� งมีมูลค่าเทียบเท่าจาํนวนเงินดงักล่าว) 
หรือในกรณีมีเหตุทาํให้เจา้หนี� ของผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยมีสิทธิเรียกให้ชาํระคืนหนี� ดงักล่าว
ก่อนครบกาํหนด โดยการเร่งรัดการชาํระหนี� ก่อนครบกาํหนดนั�นเป็นผลจากการเกิดเหตุผิดนดั โดยที�ผู ้
ออกหุ้นกู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ย ไม่ทาํการชาํระหนี�ดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วนั นบั
จากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระหนี�นั�นๆ   

(ง) ผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยตกเป็นผูมี้หนี� สินลน้พน้ตวั ถูกพิทกัษท์รัพย ์หรือถูกเจา้พนกังานยดึ บงัคบั
หรืออายดัทรัพย ์หรือมีการฟ้องร้องเหนือทรัพยสิ์น (ไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญั) หรือผูอ้อกหุ้นกู ้
และ/หรือ บริษทัย่อยกระทาํการใดๆ อนัอาจเป็นเหตุให้ตนตอ้งตกอยู่ภายใตข้อ้สันนิษฐานวา่ตนเป็นผูมี้
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หนี� สินลน้พน้ตวั ตามที�ระบุไวใ้นมาตรา 8 ของพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 (รวมทั�งที�มี
การแกไ้ขเพิ�มเติม) หรือกรณีมีการยื�นขอ (ไม่วา่โดยบุคคลอื�นหรือโดยตนเอง) ให้ผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ 
บริษทัยอ่ยลม้ละลาย โดยศาลที�มีอาํนาจไดรั้บคาํขอนั�นไวพิ้จารณาแลว้ หรือมีการเริ�มดาํเนินการ (ไม่วา่โดย
บุคคลอื�นหรือโดยตนเอง) เพื�อขอฟื� นฟกิูจการของผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ย ทั�งนี�  ภายใตก้ฎหมายที�
เกี�ยวขอ้ง หรือ กรณีมีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี�หรือประนอมหนี�ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละ/หรือ บริษทัยอ่ย 
หรือ กรณีที�ผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยทาํการหยดุพกัชาํระหนี� เป็นการทั�วไป  

(จ) หากผูอ้อกหุน้กูต้อ้งคาํพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคาํชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ชาํระเงินครั� งเดียวหรือ
หลายครั� งรวมกนัเกินกวา่ 400,000,000 (สี�ร้อยลา้น) บาท  (หรือเงินสกลุอื�นที�มีจาํนวนเทียบเท่า) โดยผูอ้อก
หุน้กูไ้ม่สามารถทาํการชาํระเงินใหค้รบถว้นไดต้ามคาํสั�งดงักล่าว หรือผูถื้อหุ้นกู ้(ไม่วา่รายเดียวหรือหลาย
รายรวมกนั) ซึ� งถือหุ้นกูไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 (ยี�สิบห้า) ของหุ้นกูที้�ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั�งหมดมีความเห็นอนั
สมควรว่าการชาํระเงินดงักล่าวอาจทาํให้ผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดหรือเงื�อนไขใดๆ 
ภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิได ้ 

(ฉ) กรณีการปฏิบติัตามหน้าที�ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ� งของผูอ้อกหุ้นกูที้�มีอยู่ภายใตหุ้้นกูแ้ละขอ้กาํหนดสิทธิ
กลายเป็นสิ�งที�มิชอบดว้ยกฎหมาย ขดัต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลผกูพนัผูอ้อกหุน้กู ้

(ช) เมื�อมีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง การงดเวน้ หรือยกเลิกใบอนุญาต หนังสือรับรอง หนังสือยินยอม สิทธิ
ประโยชน์ใดๆ ที�ผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยไดรั้บจากหน่วยงานของรัฐ เจา้หน้าที� บุคคล หรือนิติ
บุคคลใด ๆ ซึ�งผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือ บริษทัยอ่ยจาํเป็นตอ้งมีไวห้รือใชใ้นการประกอบธุรกิจของตน ซึ�งการ
แกไ้ขเปลี�ยนแปลง การงดเวน้ หรือยกเลิกเช่นวา่นั�น อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ
ความสามารถของผูอ้อกหุ้นกูใ้นการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดสิทธิหรือตามสัญญาในการชาํระหนี� ตามหุ้นกู้
และผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่สามารถแกไ้ขเหตุการณ์ดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัที�เกิด
เหตุการณ์นั�นๆ  

(ซ) เมื�อผูอ้อกหุน้กูห้รือบริษทัยอ่ยถูกดาํเนินการโดยทางกฎหมาย หรือคาํสั�งของรัฐ หรือเพราะกรณีอื�นใดอนัมี
ผลใหก้ารดาํเนินงานหรือธุรกิจของผูอ้อกหุน้กูห้รือบริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งเปลี�ยนแปลงหรือสะดุดลง หรือ
มีผลใหท้รัพยสิ์น หรือรายไดข้องผูอ้อกหุ้นกูห้รือบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วนตอ้งถูกยึด 
อายดั เวนคืน หรือตกเป็นของหน่วยงานราชการใดๆ ของราชอาณาจกัรไทย และกรณีดงักล่าวก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบอยา่งสาํคญัต่อผูอ้อกหุน้กู ้และผูอ้อกหุ้นกูมิ้ไดแ้กไ้ขเยียวยาเหตุการณ์ดงักล่าวภายใน 
30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว 

11.2 เมื�อเกิดการผิดนดักรณีใดกรณีหนึ�งตามขอ้ 11.1 หาก 

(ก)  ผูถื้อหุน้กู ้(ไม่วา่รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั) ซึ� งถือหุ้นกูไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 (ยี�สิบห้า) ของหุ้นกูที้�
ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั�งหมด หรือ  

(ข)  มีมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้กูเ้ห็นชอบใหด้าํเนินการ หรือ  
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(ค)  เป็นกรณีตามขอ้ 11.1 (ก) (ง) หรือ (ฉ) 

ผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งมีหนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กูใ้หท้าํการชาํระเงินตน้พร้อมดว้ยดอกเบี�ยตามหุ้นกูที้�คาํนวณจนถึง
ขณะนั�นซึ�งถือเป็นอนัถึงกาํหนดชาํระโดยพลนัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูท้นัที โดยใหร้ะบุกรณีที�เกิดขึ�นนั�นดว้ย ทั�งนี�  การที� 
ผูอ้อกหุน้กูผ้ิดนดัไม่ชาํระเงินไม่วา่จาํนวนใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูร้ายใด หากไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงโดยชดัแจง้หรือมี
การพิสูจน์ใหเ้ห็นชดัแจง้เป็นประการอื�น ใหถื้อไวก่้อนวา่ไดมี้เหตุผิดนดัเช่นเดียวกนันั�นเกิดขึ�นกบัหุน้กูท้ั�งหมด 

11.3 เมื�อผูถื้อหุน้กูไ้ดมี้หนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กูต้ามขอ้ 11.2 แลว้  

(ก) ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งชาํระหนี� ที�คา้งชาํระอยูต่ามหุ้นกูท้ั� งหมดโดยเร็วที�สุดเท่าที�จะสามารถกระทาํได ้ซึ� ง
หากไม่ดาํเนินการชาํระหนี�แลว้ ผูถื้อหุน้กูค้นใดคนหนึ�งมีสิทธิดาํเนินการตามขอ้ (ข) ขา้งล่างนี�  

(ข) ผูถื้อหุ้นกูแ้ต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบงัคบัชาํระหนี� ตามหุ้นกูที้�คา้งชาํระแก่ตนเองจากผูอ้อกหุ้นกูไ้ด้
ดว้ยตนเองก็ต่อเมื�อหลงัจาก 30 (สามสิบ) วนันบัจากวนัที�ผูถื้อหุ้นกูไ้ดมี้หนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุ้นกู้
ตามขอ้ 11.2 แลว้ ยงัไม่มีการชาํระหนี� ที�คา้งชาํระทั�งจาํนวนแก่ตน  

12. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

12.1 ผูอ้อกหุน้กูห้รือผูถื้อหุน้กูที้�ถือหุ้นกูห้รือถือหุ้นกูร้วมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 (ยี�สิบห้า) ของหุ้นกูย้งัมิไดไ้ถ่ถอน
ทั�งหมด มีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูไ้ดไ้ม่วา่ในเวลาใดๆ ซึ� งผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูโ้ดยเร็ว ซึ� ง
จะตอ้งไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัที�ผูอ้อกหุน้กูร้้องขอหรือวนัที�ผูถื้อหุน้กูที้�ถือหุน้กูห้รือถือหุ้นกูร้วมกนัไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 (ยี�สิบหา้) ของหุน้กูที้�ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั�งหมดมีคาํขอเป็นหนงัสือใหผู้อ้อกหุน้กูเ้รียกประชุมผูถื้อ
หุน้กู ้หรือนบัแต่วนัที�เกิดกรณีใดกรณีหนึ�งดงัต่อไปนี�  

(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ�งตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 11.1 และในขณะนั�นผูถื้อหุ้นกูย้งัมิไดส่้ง
หนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กูใ้หท้าํการชาํระหนี� หุน้กูค้า้งชาํระตามขอ้ 11.2 วรรคสอง 

(ข) หากมีการเสนอขอแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 13.2 

(ค) หากมีเหตุการณ์สาํคญัซึ� งผูถื้อหุ้นกูที้�ถือหุ้นกูห้รือถือหุ้นกูร้วมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 (ยี�สิบห้า) ของ
หุ้นกูที้�ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั�งหมด เห็นวา่อาจกระทบต่อส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุ้นกู ้หรือความสามารถของผู ้
ออกหุน้กูใ้นการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดสิทธิ 

ในกรณีที�ผูอ้อกหุ้นกูมิ้ไดเ้รียกประชุมผูถื้อหุ้นกูต้ามคาํขอของผูถื้อหุ้นกูภ้ายในระยะเวลาตามที�กาํหนดในวรรค
ก่อน ((ก) (ข) หรือ (ค)) ผูถื้อหุ้นกูที้�ถือหุ้นกูห้รือถือหุ้นกูร้วมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 (ยี�สิบห้า) ของหุ้นกูที้�ยงั
มิไดไ้ถ่ถอนทั�งหมดมีสิทธิเรียกประชุมผูถื้อหุน้กูเ้องได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีผูอ้อกหุน้กูอ้าจเขา้ร่วมประชุมก็ได ้

12.2 มติโดยชอบของที�ประชุมผูถื้อหุ้นกูที้�เรียกประชุมและดาํเนินการประชุมโดยชอบมีผลใชบ้งัคบัและผูกพนัผูถื้อ 
หุ้นกูทุ้กรายไม่วา่จะไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลกัเกณฑ์ในการประชุมผูถื้อหุ้นกูน้ั�นจะเป็นไปตาม
เอกสารหมายเลข 1 แนบทา้ยขอ้กาํหนดสิทธิ  
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12.3 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายทั�งหมดที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นกูท้ั�งที�เรียกประชุมโดยผู ้
ออกหุน้กู ้และที�เรียกประชุมโดยผูถื้อหุน้กู ้

12.4 ผูถื้อหุน้กูอ้าจใชว้ธีิการลงมติเป็นลายลกัษณ์อกัษรแทนการประชุมผูถื้อหุน้กูไ้ด ้โดยมติในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้ง
ปรากฏว่าผูถื้อหุ้นกู้มีมติและลงลายมือชื�อในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ผูอ้อกหุ้นกู้เป็นผูเ้ก็บรักษาไวภ้ายใน
ระยะเวลาที�กาํหนดโดยผูอ้อกหุ้นกู ้ทั�งนี�  ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งเก็บรักษามติซึ� งลงลายมือชื�อโดยผูถื้อหุ้นกูด้งักล่าว 
โดยถือเป็นรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นกู้ ทั� งนี�  คะแนนเสียงที�จะตอ้งไดรั้บเพื�อการอนุมติัในแต่ละเรื�องนั�นให้
เป็นไปตามรายละเอียดที�ระบุไวใ้นขอ้ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบทา้ยขอ้กาํหนดสิทธินี� เพียงแต่เปลี�ยนจากการ
นบัคะแนนเสียงจากจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนบัคะแนนเสียงจาก
จาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้กูทุ้กราย 

 ในกรณีที�มีผูถื้อหุน้กูใ้นทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้พียงหนึ�งราย ใหน้าํวธีิการลงมติเป็นลายลกัษณ์อกัษรแทนการประชุมผู ้
ถือหุน้กูม้าใชแ้ทนการประชุมผูถื้อหุน้กู ้

12.5 การใด ๆ ที� เ กี�ยวข้องกับการประชุมผู ้ถือหุ้นกู้ที�ข ้อกําหนดสิทธินี� ไม่ได้กําหนดไว้ให้นําบทบัญญัติแห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (และที�ได้แก้ไขเพิ�มเติม) ว่าด้วยการประชุมผูถื้อหุ้นในบริษทั
มหาชนจาํกดัมาใชบ้งัคบัเท่าที�ไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้กาํหนดสิทธินี�  

13. การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกาํหนดสิทธิ 

13.1 การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิ ในเรื�องที�จะกระทบต่อสิทธิที�มิใช่สาระสาํคญัของผูถื้อหุ้นกู ้หรือเรื�องที�
เห็นไดว้า่จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้กูโ้ดยชดัแจง้ หรือในส่วนซึ�งไม่ทาํใหสิ้ทธิของผูถื้อหุน้กูด้อ้ยลง หรือเพื�อให้
เป็นไปตามบทบญัญติัหรือหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมาย
อื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง กฎ ระเบียบ หรือขอ้บังคบั หรือคาํสั�งที�มีผลบังคบัทั�วไป หรือประกาศ หรือขอ้บังคบัของ 
สาํนกังาน ก.ล.ต. เกี�ยวขอ้ง รวมทั�ง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ของสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย (ในกรณีที�หุ้นกูจ้ด
ทะเบียนซื�อขายอยูใ่นสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย) และ/หรือ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ในกรณีที�
หุ้นกูจ้ดทะเบียนซื�อขายอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) หรือเป็นการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงตามหลกัเกณฑ์
ของขอ้ 4.4 วรรค 2 ของขอ้กาํหนดสิทธิ ให้กระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นกูโ้ดย
การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงดงักล่าวใหมี้ผลใชบ้งัคบัเมื�อไดแ้จง้การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบแลว้ 
เวน้แต่กฎหมายจะกาํหนดเป็นประการอื�น 

13.2 การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ้ 13.1 (แต่ทั�งนี�  ไม่รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขวนัครบ
กาํหนดไถ่ถอนหุน้กูอ้นัเป็นการขยายอายหุุ้นกูห้รือการชาํระหนี�ตามหุ้นกูด้ว้ยการแปลงสภาพหุ้นกูเ้ป็นหุ้น หุ้นกู้
อื�นหรือทรัพยสิ์นอื�นของผูอ้อกหุ้นกูห้รือบุคคลใด ๆ และเพื�อกรณีอื�นใดที�กฎหมายห้ามมิให้ดาํเนินการ) ตอ้ง
ไดรั้บความยินยอมจากผูอ้อกหุ้นกู ้และมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นกู ้และไดแ้จง้การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงให้สํานักงาน 
ก.ล.ต. ทราบแลว้ เวน้แต่กฎหมายจะกาํหนดเป็นประการอื�น 

13.3 การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแยง้กับและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
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หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมตลอดทั�งขอ้กาํหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 9/2552 
เรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี� ที�ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที� 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (และ
ที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม)  

 

13.4 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัส่งขอ้กาํหนดสิทธิที�แกไ้ขเพิ�มเติมใหน้ายทะเบียนหุน้กูแ้ละสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วนั 
นบัแต่วนัที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้กาํหนดสิทธิและจะจดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นกูเ้มื�อไดรั้บการร้องขอเป็นหนงัสือเวน้
แต่กฎหมายจะกาํหนดไวเ้ป็นประการอื�น  

14. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ 

หากใบหุน้กูฉ้บบัเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชาํรุดดว้ยประการใด ๆ ผูถื้อหุ้นกูที้�ปรากฏชื�อในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้
มีสิทธิยื�นคาํขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ออกใบหุ้นกู้ฉบบัใหม่ โดยจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตาม
สมควรตามที�นายทะเบียนหุ้นกูก้าํหนด ในการนี�  นายทะเบียนหุ้นกูจ้ะตอ้งออกใบหุ้นกูฉ้บบัใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้
ภายใน 15 (สิบหา้) วนัทาํการนบัแต่วนัที�นายทะเบียนหุน้กูไ้ดรั้บคาํขอใหอ้อกใบหุน้กูฉ้บบัใหม่ และเอกสารอื�น ๆ 
ตามที�นายทะเบียนหุ้นกูก้าํหนด และนายทะเบียนหุ้นกูจ้ะตอ้งลงบนัทึกในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูว้า่มีการยกเลิก
ใบหุน้กูฉ้บบัเก่าดว้ย 

15. ผลบังคบัของข้อกาํหนดสิทธิและกฎหมายที�ใช้บังคบั 

ขอ้กาํหนดสิทธินี� จะมีผลใชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที�ออกหุ้นกูไ้ปจนถึงวนัที�มีการชาํระหนี� ตามหุ้นกูค้รบถว้นเรียบร้อย
แลว้ โดยขอ้กาํหนดสิทธินี�จะใชบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอ้ความใดๆ ในขอ้กาํหนดสิทธินี�
ขดัหรือแยง้กบักฎหมาย หรือประกาศใดๆ ที�มีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมายกบัหุ้นกู ้ให้ใชข้อ้ความตามกฎหมายหรือ
ประกาศดงักล่าวบงัคบักบัหุน้กูแ้ทนขอ้ความของกาํหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที�ขดัหรือแยง้กนันั�น 

             ผู้ออกหุ้นกู้ 
                 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา  จาํกดั (มหาชน) 
 

 

โดย             
     (ดร. รณชิต มหทัธนะพฤทธิw )         

         รองประธานอาวโุสฝ่ายการเงินและบริหาร  
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เอกสารหมายเลข 1 

หลกัเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

1. การเรียกประชุม 

ผูอ้อกหุน้กูห้รือผูถื้อหุน้กูซึ้� งประสงคจ์ะเรียกประชุมผูถื้อหุน้กู ้แลว้แต่กรณี จะตอ้งดาํเนินการใหน้ายทะเบียน
หุน้กูจ้ดัส่งหนงัสือเรียกประชุมทางไปรษณียล์งทะเบียน ถึงผูอ้อกหุน้กูห้รือผูถื้อหุน้กู ้(ซึ�งมิไดเ้ป็นผูข้อใหเ้รียกประชุม) 
และผูถื้อหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนั (ไม่นับวนัที�ส่งหนังสือเรียกประชุมและวนันัดประชุม) ก่อนวนันัดประชุม 
หนังสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งระบุ วนั เวลา สถานที�สําหรับการประชุม วาระการประชุมและผูที้�ขอให้เรียก
ประชุม ทั�งนี�  นายทะเบียนหุน้กูจ้ะตอ้งจดัส่งหนงัสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้นกูทุ้กรายตามรายชื�อและที�อยู่
ซึ� งปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้มื�อสิ�นเวลาทาํการในวนัทาํการก่อนวนันดัประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี�) วนั 

2. ผู้มสิีทธิเข้าร่วมประชุม 

ผูมี้สิทธิเขา้ร่วมในการประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ต่ละครั� งจะประกอบดว้ยบุคคลต่าง ๆ ดงัต่อไปนี�  

(ก) ผูถื้อหุน้กู ้และ/หรือ ผูอ้อกหุน้กู ้แลว้แต่กรณี 

(ข) ผูถื้อหุ้นกูอ้าจแต่งตั�งให้ผูถื้อหุ้นกูร้ายอื�นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได ้โดยจดัทาํหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที�นายทะเบียนหุ้นกูก้าํหนด ซึ� งขอรับได ้ณ 
สํานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั� งนี�  ผูถื้อหุ้นกู้จะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้แก่นาย
ทะเบียนหุน้กูไ้ม่นอ้ยกวา่ 24 (ยี�สิบสี�) ชั�วโมงก่อนเวลานดัประชุม 

(ค) ที�ปรึกษาทางการเงิน ที�ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ�งมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�ที�ประชุมจะพิจารณาซึ�งไดรั้บ
การร้องขอจากผูอ้อกหุ้นกู ้และ/หรือ ผูถื้อหุ้นกูใ้ห้เขา้ร่วมประชุมเพื�อทาํการชี� แจงและแสดงความเห็นต่อที�
ประชุม 

(ง) บุคคลใด ๆ ที�ประธานในที�ประชุมอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุมในฐานะผูส้งัเกตการณ์ 

3. องค์ประชุม 

3.1 ในการประชุมผูถื้อหุน้กูเ้พื�อพิจารณาและลงมติในเรื�องต่าง ๆ นอกจากที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 6.3 และ 6.4 จะตอ้ง
มีผูถื้อหุน้กูต้ ั�งแต่สองรายขึ�นไปซึ�งถือหุน้กูเ้ป็นจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 (ยี�สิบห้า) ของหุ้นกูที้�ยงั
ไม่ไดไ้ถ่ถอนทั�งหมดเขา้ร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

 ในกรณีที�การประชุมผูถื้อหุ้นกู้เป็นการประชุมครั� งใหม่ที�เลื�อนมาจากการประชุมครั� งก่อนซึ� งไม่สามารถ
ประชุมไดเ้นื�องจากขาดองคป์ระชุมตามขอ้ 3.1 นี�  องคป์ระชุมสาํหรับการประชุมครั� งใหม่ที�เลื�อนมานี� จะตอ้ง
ประกอบดว้ยผูถื้อหุน้กูต้ ั�งแต่สองรายขึ�นไปไม่วา่จะถือหุน้กูร้วมกนัเป็นจาํนวนเท่าใดก็ตามเขา้ร่วมประชุม 

3.2 การประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้พื�อพิจารณาและลงมติในเรื� องต่าง ๆ ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 6.3 จะตอ้งมีผูถื้อหุ้นกู้
ตั�งแต่สองรายขึ�นไปซึ�งถือหุน้กูเ้ป็นจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 (หา้สิบ) ของหุน้กูที้�ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน
ทั�งหมดเขา้ร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม   
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ในกรณีที�การประชุมผูถื้อหุ้นกู้เป็นการประชุมครั� งใหม่ที�เลื�อนมาจากการประชุมครั� งก่อนซึ� งไม่สามารถ
ประชุมไดเ้นื�องจากขาดองคป์ระชุมตามขอ้ 3.2 นี�  องคป์ระชุมสาํหรับการประชุมครั� งใหม่ที�เลื�อนมานี� จะตอ้ง
ประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นกูต้ ั�งแต่สองรายขึ�นไปซึ� งถือหุ้นกูเ้ป็นจาํนวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี�สิบห้า) 
ของหุน้กูที้�ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั�งหมดเขา้ร่วมประชุม  

3.3 การประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้พื�อพิจารณาและลงมติในเรื� องต่าง ๆ ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 6.4 จะตอ้งมีผูถื้อหุ้นกู้
ตั�งแต่สองรายขึ�นไปซึ� งถือหุ้นกูเ้ป็นจาํนวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกูที้�ยงัไม่ได ้   
ไถ่ถอนทั�งหมดเขา้ร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

 ในกรณีที�การประชุมผูถื้อหุ้นกู้เป็นการประชุมครั� งใหม่ที�เลื�อนมาจากการประชุมครั� งก่อนซึ� งไม่สามารถ
ประชุมไดเ้นื�องจากขาดองคป์ระชุมตามขอ้ 3.3 นี�  องคป์ระชุมสาํหรับการประชุมครั� งใหม่ที�เลื�อนมานี� จะตอ้ง
ประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นกูต้ ั�งแต่สองรายขึ�นไป ซึ� งถือหุ้นกูเ้ป็นจาํนวนรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 (สามสิบ
สาม) ของหุน้กูที้�ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั�งหมดเขา้ร่วมประชุม 

4. ประธานในที�ประชุม 

ผูถื้อหุ้นกู้หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากผูถื้อหุ้นกู้จะทําหน้าที� เป็นประธานในที�ประชุม ในกรณีที�ผูที้�จะทําหน้าที�
ประธานไม่มาประชุมเมื�อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึง 45 (สี� สิบห้า) นาที ให้ที�ประชุมลงมติเลือกผูถื้อหุ้นกู้รายหนึ� งเป็น
ประธานในที�ประชุม 

5. การเลื�อนประชุม 

5.1 ในการประชุมผูถื้อหุน้กูไ้ม่วา่ครั� งใด หากปรากฏวา่เมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 45 (สี�สิบหา้) นาที ยงัมีผูถื้อหุ้น
กูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ประธานในที�ประชุมจะตอ้งสั�งเลิกประชุม โดย  

(ก) ในกรณีที�ผูอ้อกหุ้นกู้เป็นผูเ้รียกประชุม ให้ประธานในที�ประชุมเลื�อนการประชุมผูถื้อหุ้นกู้ไป
ประชุมในวนั เวลา และสถานที�ซึ� งประธานกําหนด โดยวนันัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 (เจ็ด) วนั แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี�) วนั นบัจากวนันดัประชุมเดิม ทั�งนี�  เวน้แต่ ผู ้
ออกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุ้นกูซึ้� งถือหุ้นกูเ้ป็นจาํนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 (ยี�สิบห้า) ของหุ้นกูที้�
ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั�งหมดจะตกลงกนัให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี� เรื�องที�พิจารณาและลง
มติในที�ประชุมครั� งใหม่จะตอ้งเป็นเรื�องเดิมที�อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั� งก่อน
เท่านั�น  

(ข) ในกรณีที�ผูถื้อหุน้กูเ้ป็นผูร้้องขอใหเ้รียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที�กาํหนดไวใ้น (ก) 

(ค) ในกรณีที�การประชุมซึ�งขาดองคป์ระชุมนี� เป็นการประชุมที�ไดเ้รียกประชุมเนื�องจากการประชุมใน
ครั� งก่อนขาดองคป์ระชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที�กาํหนดไวใ้น (ก) 

5.2 นายทะเบียนหุน้กูจ้ะตอ้งจดัส่งหนงัสือเรียกประชุมสาํหรับการประชุมครั� งใหม่ที�จะจดัขึ�นเนื�องจากการประชุม
ครั� งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผูอ้อกหุ้นกู ้และผูถื้อหุ้นกูต้ามรายชื�อและที�อยู่ซึ� งไดเ้คยจดัส่งหนังสือเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้กูใ้หใ้นครั� งที�ขาดองคป์ระชุมนั�นทุกรายภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 (สาม) วนั ก่อนวนันดั
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ประชุมครั� งใหม่(ไม่นบัวนัที�ส่งหนงัสือเรียกประชุมและวนันัดประชุม) โดยหนงัสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกู้
จะตอ้งระบุวนั เวลา สถานที�สําหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที�ตอ้งการสําหรับการ
ประชุมครั� งใหม่ 

6. มตขิองที�ประชุม 

6.1 การลงมติในเรื�องต่าง ๆ ของที�ประชุมผูถื้อหุน้กู ้ใหต้ดัสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามที�ประธานใน
ที�ประชุมกาํหนด ซึ�งผูถื้อหุ้นกูแ้ต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุ้นกูที้�ตนถืออยู ่โดยให้ถือวา่หุ้นกูห้นึ� ง
หน่วยมีหนึ� งเสียง ในกรณีที�คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที�ประชุมมีคะแนนเสียงชี�ขาด (ทั� งกรณีการ 
ลงมติโดยการชูมือและลงคะแนนลบั) เพิ�มจากคะแนนเสียงที�ประธานในที�ประชุมอาจมีในฐานะที�ตนเป็น 
ผูถื้อหุน้กู ้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ 

6.2 มติของที�ประชุมผูถื้อหุน้กูใ้นเรื�องต่าง ๆ นอกจากที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 6.3 และ 6.4 จะตอ้งเป็นมติโดยคะแนน
เสียงขา้งมากไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นกูซึ้� งเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

6.3 มติของที�ประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้นเรื�องต่าง ๆ ต่อไปนี� จะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
66 (หกสิบหก) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้กูซึ้� งเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิซึ�งไม่เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องต่าง ๆ ที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 6.4 

6.4 มติที�ประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้นเรื�องต่าง ๆ ต่อไปนี� จะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 
(เจ็ดสิบหา้) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้กูซึ้� งเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การชาํระหนี�ตามหุน้กูด้ว้ยการแปลงสภาพหุ้นกูเ้ป็นหุ้น หุ้นกูอื้�น หรือทรัพยสิ์นอื�นของผูอ้อกหุ้นกู้
หรือบุคคลใด ๆ 

(ข) การแกไ้ขวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้หรือวนัครบกาํหนดชาํระเงินไม่วา่จาํนวนใด ๆ ตามหุน้กู ้ 

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงแก้ไขจํานวนเงินต้น ดอกเบี� ย และ/หรือเงินจํานวนอื�นใดที� 
คา้งชาํระหรือที�จะตอ้งจ่ายตามหุน้กู ้

(ง) การเปลี�ยนแปลงสกลุเงินตราของเงินไม่วา่จาํนวนใด ๆ ที�จะตอ้งชาํระตามหุน้กู ้

(จ) การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหลกัเกณฑ์ในการประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้นส่วนที�เกี�ยวกบัองค์ประชุม (ขอ้ 3.) 
และมติของที�ประชุม (ขอ้ 6.) 

(ฉ) การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิเพื�อใหส้ามารถดาํเนินการในเรื�องใดเรื�องหนึ�งตามขอ้ (ก) ถึง 
(จ) ขา้งตน้ 

6.5 ผูถื้อหุน้กูร้ายใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�น ๆ  
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7. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

7.1 ภายใตข้อ้บงัคบัของขอ้ 7.1 ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้ห้ประธานในที�ประชุม 
ครั� งนั�นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี�) วนันบัจากวนัประชุมและเก็บรักษาตน้ฉบบัไวร้วมทั�งจดัให้มีสาํเนา
เพื�อใหผู้ถื้อหุน้กูต้รวจสอบได ้ณ สาํนกังานใหญ่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละสาํนกังานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกูใ้น
วนัและเวลาทาํการของผูอ้อกหุน้กู ้หรือนายทะเบียนหุน้กู ้แลว้แต่กรณี 

7.2 ในกรณีของการประชุมผูถื้อหุน้กูที้�ผูถื้อหุน้กูท้าํการเรียกประชุมอนัเนื�องมาจากผูอ้อกหุน้กูไ้ม่จดัให้มีการประชุม
ผูถื้อหุน้กูต้ามขอ้ 12.1 วรรคสองของขอ้กาํหนดสิทธิ ผูถื้อหุน้กูอ้าจมอบหมายให้ผูถื้อหุ้นกูค้นใดคนหนึ�งเป็น
ผูจ้ดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุน้กูใ้นครั� งนั�นก็ได ้
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เอกสารหมายเลข 2 

ตวัอย่างใบหุ้นกู้ 
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ใบหุ้นกูช้นิดระบุชื�อผูถ้ือ ไม่มีประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ                                                                                                               เลขทะเบียนบริษทั  0107536001389 
Name Registered Certificate, Unsecured and Unsubordinated Debentures                                                         Company Registration No.  0107536001389 
ชาํระค่าหุ้นกูเ้ตม็มูลค่าแลว้ จดทะเบียนเมื�อวนัที�                               12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 
Fully Paid Up Registered on                                                  12 November 1993 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 

CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครั-งที� 3/2559 ชุดที� 3  ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2565 

DEBENTURES OF CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 3/2016 SERIES 1  DUE 2022 
 

วนัออกหุ้นกู ้ 29 กนัยายน  2559 วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ 29 กนัยายน 2565  อาย ุ             6 ปี  มูลค่าที�ตราไว ้ 1,000 บาทต่อหน่วย จาํนวนที�ออก  1,000,000  หน่วย มูลค่ารวม 1,000,000,000 บาท 
Issue Date         29 September 2016 Maturity Date 29 September 2022 Term          6 Years   Face Value 1,000 Baht/Unit Offering Amount 1,000,000 Units Total Amount 1,000,000,000 Baht 
 
อตัราดอกเบี�ย 2.78% ต่อปีตลอดอายหุุ้นกู ้ ชาํระปีละ 2 ครั� ง โดยชาํระเป็นเช็คขีดคร่อมหรือโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารให้แก่ผูถ้ือหุ้นกูต้ามที�อยูท่ี�ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นกู ้
Interest 2.78% per annum throughout the term of the debentures Payable Semi-Annually Paid by cross cheque or fund transfer  to the debentureholders at the address appearing in the register of the debentureholders 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จะดาํเนินการไถ่ถอนหุ้นกูใ้นวนัครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัที� 29 กนัยายน 2565 โดยชาํระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามผูถ้ือหุ้นกู ้หรือโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารหรือวธิีการอื�นใดที�นายทะเบียนหุ้นกูเ้ห็นสมควร 
Central Plaza Hotel  Public Company Limited (“Company”) will redeem the debentures on the maturity date which is  29 September 2022 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.  
ชื�อผูถ้ือหุ้นกู ้    
Name of Debentureholder    
   
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้นกู ้  จาํนวนหน่วยหุ้นกู ้  หน่วย วนัที�ออกใบหุ้นกู ้  
Debentureholder Registration No.  Number of Debentures  Units Issue Date of the Certificate  
   
เลขที�ใบหุ้นกู ้  จาํนวนเงิน  บาท  
Certificate No.  Amount  Baht  
หุ้นกูท้ี�เสนอขายนี�อยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดและเงื�อนไขของขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถ้ือหุ้นกู ้ฉบบัลงวนัที� 29 กนัยายน  2559 
The debentures are subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders dated 29 September 2016 
หุ้นกูเ้ป็นหนี�ของผูอ้อกหุ้นกูซ้ึ� งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทุกหน่วย และผูถ้ือหุ้นกูจ้ะมีสิทธิไดร้ับชาํระหนี�ไม่ดอ้ยกวา่สิทธิไดร้ับชาํระหนี�ของเจา้หนี�สามญัทั�งในปัจจุบนัและในอนาคตของผูอ้อกหุ้นกู ้ เวน้แต่บรรดาหนี� ที�มีกฎหมายคุม้ครองให้ไดร้ับชาํระหนี� ก่อน 
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. 
เนื�องจากบริษทัไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี�ออกใหม่แก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่และบริษทัไดจ้ดขอ้จาํกดัการโอนให้จาํกดัอยูใ่นผูล้งทุนในลกัษณะดงักล่าวไวก้บัสาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้ ตามขอ้ 35 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 9/2552 เรื�อง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี� ที�ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที� 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ� งอาจมีการแกไ้ขเพิ�มเติมในอนาคต ดงันั�นบริษทัจะไม่รับและจะดาํเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกูไ้ม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูไ้ม่วา่ทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื�นที�ไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั และ/
หรือผูล้งทุนรายใหญ่รายตามประกาศดงักล่าวเวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
Since the Company has been permitted to offer the newly issued Debentures to institutional investors and/or high net worth investors and has registered the said transfer restriction with the Office of the SEC pursuant to Clause 35 paragraph two of the Notification of the Capital Market 
Supervisory Board No. ThorJor. 9/2552 Re: Application for and Approval of Offering of Newly–Issued Debt Instruments dated 13 March 2009 as the same may be amended from time to time, therefore the Company will not register and will arrange for the Registrar not to register any 
transfer of Debentures if such transfer will result in any person other than institutional investors and/or high net worth investors specified in the Notification to become a holder Debentures, except for the case of inheritance.  
  

   
 กรรมการ/นายทะเบียน 
 Director/Registrar
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ใบหุ้นกูนี้� อยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูใ้นการออกหุ้นกูค้รั� งนี�  และ/หรือ ที�จะแกไ้ขเพิ�มเติมต่อไปภายหนา้ 
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. 

สรุปสาระสาํคญัของขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของหุ้นกู ้ 
Summary of the Terms and Conditions of the Debentures 

1.          หุ้นกูนี้� เป็นหุ้นกูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ ไม่มีประกนั และไม่ดอ้ยสิทธิ  
These Debentures are name registered, unsecured and unsubordinated debentures. 

1.1         นายทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
เลขที� 44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
Registrar: CIMB Thai Bank Public Company Limited 
44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330. 

2.           ระยะเวลาในการคาํนวณดอกเบี�ยและวธีิการในการชาํระดอกเบี�ยและการไถ่ถอนหุ้นกู ้   
              Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures. 
2.1  บริษทัจะคาํนวณดอกเบี�ยและชาํระดอกเบี�ย ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ โดยมีการกาํหนดชาํระดอกเบี�ยปีละ 2 ครั� ง ทุกวนัที� 29 มีนาคม  และวนัที� 29 กนัยายน ของทุกปีตลอดอายุ

หุ้นกู ้โดยหากวนัครบกาํหนดชาํระดอกเบี�ย และ/หรือวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูไ้ม่ตรงกบัวนัทาํการ จะเลื�อนวนัชาํระดอกเบี�ย และ/หรือวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูเ้ป็นวนัทาํการถดัไป  
The Company will calculate and pay the interest according to the Terms and Conditions. Interest shall be payable semi-annually on each of 29 March  and 29 September of each year 
throughout the term of the Debentures.  If the due date for payment of interest and/or date of Redemption is not a Business Day, such payment shall be made on the following business 
day. 

2.2 บริษทัจะดาํเนินการจ่ายเงินตน้และ/หรือดอกเบี�ยตามขอ้ 8 ในแต่ละวนักาํหนดชาํระดอกเบี�ยให้แก่ผูถื้อหุ้นกู ้โดยจดัทาํเป็นเช็คขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะในนามของผูถื้อหุ้นกู ้หรือโอนเงินเขา้
บญัชีธนาคารของผูถื้อหุ้นกูต้ามขอ้กาํหนดสิทธิ 
The Company will pay the principal and/or interest, as specified in condition 8 on each Interest Payment Date to the Debentureholders by sending them cross cheques or by fund 
transfer to bank account of the   Debentureholder in accordanace with the Terms and Conditions. 

3. เงื�อนไขอื�น ๆ เป็นไปตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูใ้นการออกหุ้นกูใ้นครั� งนี�  
Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debenturehoders of the Debentures. 

โปรด
อ่าน 

Please 
read 

(1) ให้ผูข้อลงทะเบียนรับโอนหุ้นกูท้าํแบบคาํขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกูทุ้กครั� งที�ยื�นโอนหุ้นกูต่้อนายทะเบียน 
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) เฉพาะผูรั้บโอนหลกัทรัพยร์ายแรกจากผูถื้อหุ้นกูที้�ปรากฏชื�อที�ดา้นหนา้ของใบหุ้นกู ้ให้แนบภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชนที�ไดรั้บรองสําเนาถูกตอ้งไปพร้อมกบัใบหุ้นกู้
ฉบบันี�  กรณีที�เป็นนิติบุคคลให้แนบสําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชยที์�ออกให้ไม่เกิน 1 ปีที�ไดรั้บรองสําเนาถูกตอ้ง พร้อมกบัภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชน
ของผูมี้อาํนาจที�ไดรั้บรองสาํเนาถูกตอ้งไปพร้อมกบัใบหุ้นกูฉ้บบันี�ดว้ย 
For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified true copy of the I.D. card 
must be submitted together with the Debenture Certificate.  In the case of a juristic person, a certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce, 
which is not more than one year old, and certified true copy(ies) of the I.D. card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate. 

(3) เมื�อผูรั้บโอนหุ้นกูป้ระสงคจ์ะโอนหุ้นกูจ้ะตอ้งลงลายมือชื�อแบบเดียวกบัลายมือชื�อที�เคยลงไวเ้มื�อรับโอนหุ้นกู ้กรณีเป็นนิติบุคคลและเปลี�ยนผูล้งลายมือชื�อ ให้แสดงหลกัฐาน
ประกอบการโอนเช่นเดียวกบัขอ้ (2) 
When a transferee wishes to transfer the Debentures, he/she must append exactly the same signature as when he/she acquired the transfer of such Debentures.  In case of 
a juristic person, any change of authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2). 

ลงลายมือชื�อผูโ้อน 
Signature of transferor 

ลงลายมือชื�อผูรั้บโอน 
(ผูที้�ตอ้งการลงทะเบียนเป็นผู ้

ถือหุ้นกูใ้นสมุดทะเบียน) 

Signature of transferee 
(who wishes to have his/her name entered in 

the register of Debentures) 

ลงลายมือชื�อผูมี้อาํนาจประทบัตรานายทะเบียน/บริษทั 
Authorized Signature with the seal of the Registrar/Company 

 ชื�อ-สกุล ของผูรั้บโอน (ตวับรรจง) Full name of transferee in block letters  
1 ลงลายมือชื�อผูโ้อน 
 Signature of Transferor 

ลงลายมือชื�อผูรั้บโอน 
(Signature of transferee) 

 

 ตวับรรจง 
(Block letters) 

 

2 ลงลายมือชื�อผูโ้อน 
 Signature of transferor 

ลงลายมือชื�อผูรั้บโอน 
(Signature of transferee) 

 

 ตวับรรจง 
(Block letters) 

 

3 ลงลายมือชื�อผูโ้อน 
 Signature of transferor 

ลงลายมือชื�อผูรั้บโอน 
(Signature of transferee) 

 

 ตวับรรจง 
(Block letters) 
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ใบหุ้นกูช้นิดระบุชื�อผูถ้ือ ไม่มีประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ                                                                                                               เลขทะเบียนบริษทั  0107536001389 
Name Registered Certificate, Unsecured and Unsubordinated Debentures                                                         Company Registration No.  0107536001389 
ชาํระค่าหุ้นกูเ้ตม็มูลค่าแลว้ จดทะเบียนเมื�อวนัที�                               12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 
Fully Paid Up Registered on                                                  12 November 1993 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 

CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครั-งที� 3/2559 ชุดที� 8  ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2566 

DEBENTURES OF CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 3/2016 SERIES 2  DUE 2023 
 

วนัออกหุ้นกู ้ 29  กนัยายน 2559 วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ 29 กนัยายน 2566  อาย ุ             7 ปี  มูลค่าที�ตราไว ้ 1,000 บาทต่อหน่วย จาํนวนที�ออก  1,000,000 หน่วย มูลค่ารวม 1,000,000,000 บาท 
Issue Date         29 September 2016 Maturity Date 29 September 2023 Term            7 Years   Face Value 1,000 Baht/Unit Offering Amount 1,000,000 Units Total Amount 1,000,000,000 Baht 
 
อตัราดอกเบี�ย 2.97 % ต่อปีตลอดอายหุุ้นกู ้ ชาํระปีละ 2 ครั� ง โดยชาํระเป็นเช็คขีดคร่อมหรือโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารให้แก่ผูถ้ือหุ้นกูต้ามที�อยูท่ี�ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นกู ้
Interest 2.97 % per annum throughout the term of the debentures Payable Semi-Annually Paid by cross cheque or fund transfer  to the debentureholders at the address appearing in the register of the debentureholders 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จะดาํเนินการไถ่ถอนหุ้นกูใ้นวนัครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัที� 29 กนัยายน  2566 โดยชาํระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามผูถ้ือหุ้นกู ้หรือโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารหรือวธิีการอื�นใดที�นายทะเบียนหุ้นกูเ้ห็นสมควร 
Central Plaza Hotel  Public Company Limited (“Company”) will redeem the debentures on the maturity date which is  29 September 2023 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.  
ชื�อผูถ้ือหุ้นกู ้    
Name of Debentureholder    
   
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้นกู ้  จาํนวนหน่วยหุ้นกู ้  หน่วย วนัที�ออกใบหุ้นกู ้  
Debentureholder Registration No.  Number of Debentures  Units Issue Date of the Certificate  
   
เลขที�ใบหุ้นกู ้  จาํนวนเงิน  บาท  
Certificate No.  Amount  Baht  
หุ้นกูท้ี�เสนอขายนี�อยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดและเงื�อนไขของขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถ้ือหุ้นกู ้ฉบบัลงวนัที� 29 กนัยายน 2559 
The debentures are subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders dated 29 September 2016 
หุ้นกูเ้ป็นหนี�ของผูอ้อกหุ้นกูซ้ึ� งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทุกหน่วย และผูถ้ือหุ้นกูจ้ะมีสิทธิไดร้ับชาํระหนี�ไม่ดอ้ยกวา่สิทธิไดร้ับชาํระหนี�ของเจา้หนี�สามญัทั�งในปัจจุบนัและในอนาคตของผูอ้อกหุ้นกู ้ เวน้แต่บรรดาหนี� ที�มีกฎหมายคุม้ครองให้ไดร้ับชาํระหนี� ก่อน 
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. 
เนื�องจากบริษทัไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี�ออกใหม่แก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่และบริษทัไดจ้ดขอ้จาํกดัการโอนให้จาํกดัอยูใ่นผูล้งทุนในลกัษณะดงักล่าวไวก้บัสาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้ ตามขอ้ 35 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 9/2552 เรื�อง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี� ที�ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที� 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ� งอาจมีการแกไ้ขเพิ�มเติมในอนาคต ดงันั�นบริษทัจะไม่รับและจะดาํเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกูไ้ม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูไ้ม่วา่ทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื�นที�ไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั และ/
หรือผูล้งทุนรายใหญ่รายตามประกาศดงักล่าวเวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
Since the Company has been permitted to offer the newly issued Debentures to institutional investors and/or high net worth investors and has registered the said transfer restriction with the Office of the SEC pursuant to Clause 35 paragraph two of the Notification of the Capital Market 
Supervisory Board No. ThorJor. 9/2552 Re: Application for and Approval of Offering of Newly–Issued Debt Instruments dated 13 March 2009 as the same may be amended from time to time, therefore the Company will not register and will arrange for the Registrar not to register any 
transfer of Debentures if such transfer will result in any person other than institutional investors and/or high net worth investors specified in the Notification to become a holder Debentures, except for the case of inheritance.  
  

   
 กรรมการ/นายทะเบียน 
 Director/Registrar
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ใบหุ้นกูนี้� อยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูใ้นการออกหุ้นกูค้รั� งนี�  และ/หรือ ที�จะแกไ้ขเพิ�มเติมต่อไปภายหนา้ 
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. 

สรุปสาระสาํคญัของขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของหุ้นกู ้ 
Summary of the Terms and Conditions of the Debentures 

1.          หุ้นกูนี้� เป็นหุ้นกูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ ไม่มีประกนั และไม่ดอ้ยสิทธิ  
These Debentures are name registered, unsecured and unsubordinated debentures. 

1.1         นายทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
เลขที� 44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
Registrar: CIMB Thai Bank Public Company Limited 
44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330. 

2.           ระยะเวลาในการคาํนวณดอกเบี�ยและวธีิการในการชาํระดอกเบี�ยและการไถ่ถอนหุ้นกู ้   
              Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures. 
2.1  บริษทัจะคาํนวณดอกเบี�ยและชาํระดอกเบี�ย ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ โดยมีการกาํหนดชาํระดอกเบี�ยปีละ 2 ครั� ง ทุกวนัที� 29 มีนาคม และวนัที� 29 กนัยายน ของทุกปีตลอดอายุ

หุ้นกู ้โดยหากวนัครบกาํหนดชาํระดอกเบี�ย และ/หรือวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูไ้ม่ตรงกบัวนัทาํการ จะเลื�อนวนัชาํระดอกเบี�ย และ/หรือวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูเ้ป็นวนัทาํการถดัไป  
The Company will calculate and pay the interest according to the Terms and Conditions. Interest shall be payable semi-annually on each of 29 March and 29 September of each year 
throughout the term of the Debentures.  If the due date for payment of interest and/or date of Redemption is not a Business Day, such payment shall be made on the following business 
day. 

2.2 บริษทัจะดาํเนินการจ่ายเงินตน้และ/หรือดอกเบี�ยตามขอ้ 8 ในแต่ละวนักาํหนดชาํระดอกเบี�ยให้แก่ผูถื้อหุ้นกู ้โดยจดัทาํเป็นเช็คขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะในนามของผูถื้อหุ้นกู ้หรือโอนเงินเขา้
บญัชีธนาคารของผูถื้อหุ้นกูต้ามขอ้กาํหนดสิทธิ 
The Company will pay the principal and/or interest, as specified in condition 8 on each Interest Payment Date to the Debentureholders by sending them cross cheques or by fund 
transfer to bank account of the   Debentureholder in accordanace with the Terms and Conditions. 

3. เงื�อนไขอื�น ๆ เป็นไปตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูใ้นการออกหุ้นกูใ้นครั� งนี�  
Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debenturehoders of the Debentures. 

โปรด
อ่าน 

Please 
read 

(1) ให้ผูข้อลงทะเบียนรับโอนหุ้นกูท้าํแบบคาํขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกูทุ้กครั� งที�ยื�นโอนหุ้นกูต่้อนายทะเบียน 
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) เฉพาะผูรั้บโอนหลกัทรัพยร์ายแรกจากผูถื้อหุ้นกูที้�ปรากฏชื�อที�ดา้นหนา้ของใบหุ้นกู ้ให้แนบภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชนที�ไดรั้บรองสําเนาถูกตอ้งไปพร้อมกบัใบหุ้นกู้
ฉบบันี�  กรณีที�เป็นนิติบุคคลให้แนบสําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชยที์�ออกให้ไม่เกิน 1 ปีที�ไดรั้บรองสําเนาถูกตอ้ง พร้อมกบัภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชน
ของผูมี้อาํนาจที�ไดรั้บรองสาํเนาถูกตอ้งไปพร้อมกบัใบหุ้นกูฉ้บบันี�ดว้ย 
For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified true copy of the I.D. card 
must be submitted together with the Debenture Certificate.  In the case of a juristic person, a certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce, 
which is not more than one year old, and certified true copy(ies) of the I.D. card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate. 

(3) เมื�อผูรั้บโอนหุ้นกูป้ระสงคจ์ะโอนหุ้นกูจ้ะตอ้งลงลายมือชื�อแบบเดียวกบัลายมือชื�อที�เคยลงไวเ้มื�อรับโอนหุ้นกู ้กรณีเป็นนิติบุคคลและเปลี�ยนผูล้งลายมือชื�อ ให้แสดงหลกัฐาน
ประกอบการโอนเช่นเดียวกบัขอ้ (2) 
When a transferee wishes to transfer the Debentures, he/she must append exactly the same signature as when he/she acquired the transfer of such Debentures.  In case of 
a juristic person, any change of authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2). 

ลงลายมือชื�อผูโ้อน 
Signature of transferor 

ลงลายมือชื�อผูรั้บโอน 
(ผูที้�ตอ้งการลงทะเบียนเป็นผู ้

ถือหุ้นกูใ้นสมุดทะเบียน) 

Signature of transferee 
(who wishes to have his/her name entered in 

the register of Debentures) 

ลงลายมือชื�อผูมี้อาํนาจประทบัตรานายทะเบียน/บริษทั 
Authorized Signature with the seal of the Registrar/Company 

 ชื�อ-สกุล ของผูรั้บโอน (ตวับรรจง) Full name of transferee in block letters  
1 ลงลายมือชื�อผูโ้อน 
 Signature of Transferor 

ลงลายมือชื�อผูรั้บโอน 
(Signature of transferee) 

 

 ตวับรรจง 
(Block letters) 

 

2 ลงลายมือชื�อผูโ้อน 
 Signature of transferor 

ลงลายมือชื�อผูรั้บโอน 
(Signature of transferee) 

 

 ตวับรรจง 
(Block letters) 

 

3 ลงลายมือชื�อผูโ้อน 
 Signature of transferor 

ลงลายมือชื�อผูรั้บโอน 
(Signature of transferee) 

 

 ตวับรรจง 
(Block letters) 
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ใบหุ้นกูช้นิดระบุชื�อผูถ้ือ ไม่มีประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ                                                                                                               เลขทะเบียนบริษทั  0107536001389 
Name Registered Certificate, Unsecured and Unsubordinated Debentures                                                         Company Registration No.  0107536001389 
ชาํระค่าหุ้นกูเ้ตม็มูลค่าแลว้ จดทะเบียนเมื�อวนัที�                               12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 
Fully Paid Up Registered on                                                  12 November 1993 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 

CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) ครั-งที� 3/2559 ชุดที� 9 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2569 

DEBENTURES OF CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 3/2016 SERIES 3 DUE 2026 
 

วนัออกหุ้นกู ้ 29 กนัยายน  2559 วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ 29 กนัยายน 2569  อาย ุ             _� ปี  มูลค่าที�ตราไว ้ 1,000 บาทต่อหน่วย จาํนวนที�ออก  500,000 หน่วย มูลค่ารวม 500,000,000 บาท 
Issue Date         29 September 2016 Maturity Date 29 September 2026 Term            10 Years   Face Value 1,000 Baht/Unit Offering Amount 500,000 Units Total Amount 500,000,000 Baht 
 
อตัราดอกเบี�ย 3.39% ต่อปีตลอดอายหุุ้นกู ้ ชาํระปีละ 2 ครั� ง โดยชาํระเป็นเช็คขีดคร่อมหรือโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารให้แก่ผูถ้ือหุ้นกูต้ามที�อยูท่ี�ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นกู ้
Interest 3.39% per annum throughout the term of the debentures Payable Semi-Annually Paid by cross cheque or fund transfer  to the debentureholders at the address appearing in the register of the debentureholders 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จะดาํเนินการไถ่ถอนหุ้นกูใ้นวนัครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัที� 29 กนัยายน 2569 โดยชาํระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามผูถ้ือหุ้นกู ้หรือโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารหรือวธิีการอื�นใดที�นายทะเบียนหุ้นกูเ้ห็นสมควร 
Central Plaza Hotel  Public Company Limited (“Company”) will redeem the debentures on the maturity date which is  29 September 2026 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.  
ชื�อผูถ้ือหุ้นกู ้    
Name of Debentureholder    
   
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้นกู ้  จาํนวนหน่วยหุ้นกู ้  หน่วย วนัที�ออกใบหุ้นกู ้  
Debentureholder Registration No.  Number of Debentures  Units Issue Date of the Certificate  
   
เลขที�ใบหุ้นกู ้  จาํนวนเงิน  บาท  
Certificate No.  Amount  Baht  
หุ้นกูท้ี�เสนอขายนี�อยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดและเงื�อนไขของขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถ้ือหุ้นกู ้ฉบบัลงวนัที� 29] กนัยายน 2559 
The debentures are subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders dated 29 September 2016 
หุ้นกูเ้ป็นหนี�ของผูอ้อกหุ้นกูซ้ึ� งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนัทุกหน่วย และผูถ้ือหุ้นกูจ้ะมีสิทธิไดร้ับชาํระหนี�ไม่ดอ้ยกวา่สิทธิไดร้ับชาํระหนี�ของเจา้หนี�สามญัทั�งในปัจจุบนัและในอนาคตของผูอ้อกหุ้นกู ้ เวน้แต่บรรดาหนี� ที�มีกฎหมายคุม้ครองให้ไดร้ับชาํระหนี� ก่อน 
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. 
เนื�องจากบริษทัไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท้ี�ออกใหม่แก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่และบริษทัไดจ้ดขอ้จาํกดัการโอนให้จาํกดัอยูใ่นผูล้งทุนในลกัษณะดงักล่าวไวก้บัสาํนกังาน ก.ล.ต. แลว้ ตามขอ้ 35 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 9/2552 เรื�อง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี� ที�ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที� 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ� งอาจมีการแกไ้ขเพิ�มเติมในอนาคต ดงันั�นบริษทัจะไม่รับและจะดาํเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกูไ้ม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกูไ้ม่วา่ทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื�นที�ไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั และ/
หรือผูล้งทุนรายใหญ่รายตามประกาศดงักล่าวเวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
Since the Company has been permitted to offer the newly issued Debentures to institutional investors and/or high net worth investors and has registered the said transfer restriction with the Office of the SEC pursuant to Clause 35 paragraph two of the Notification of the Capital Market 
Supervisory Board No. ThorJor. 9/2552 Re: Application for and Approval of Offering of Newly–Issued Debt Instruments dated 13 March 2009 as the same may be amended from time to time, therefore the Company will not register and will arrange for the Registrar not to register any 
transfer of Debentures if such transfer will result in any person other than institutional investors and/or high net worth investors specified in the Notification to become a holder Debentures, except for the case of inheritance.  
  

   
 กรรมการ/นายทะเบียน 
 Director/Registrar
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ใบหุ้นกูนี้� อยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูใ้นการออกหุ้นกูค้รั� งนี�  และ/หรือ ที�จะแกไ้ขเพิ�มเติมต่อไปภายหนา้ 
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. 

สรุปสาระสาํคญัของขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของหุ้นกู ้ 
Summary of the Terms and Conditions of the Debentures 

1.          หุ้นกูนี้� เป็นหุ้นกูช้นิดระบุชื�อผูถื้อ ไม่มีประกนั และไม่ดอ้ยสิทธิ  
These Debentures are name registered, unsecured and unsubordinated debentures. 

1.1         นายทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
เลขที� 44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
Registrar: CIMB Thai Bank Public Company Limited 
44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330. 

2.           ระยะเวลาในการคาํนวณดอกเบี�ยและวธีิการในการชาํระดอกเบี�ยและการไถ่ถอนหุ้นกู ้   
              Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures. 
2.1  บริษทัจะคาํนวณดอกเบี�ยและชาํระดอกเบี�ย ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ โดยมีการกาํหนดชาํระดอกเบี�ยปีละ 2 ครั� ง ทุกวนัที� 29 มีนาคม และวนัที� 29 กนัยายน ของทุกปีตลอดอายุ

หุ้นกู ้โดยหากวนัครบกาํหนดชาํระดอกเบี�ย และ/หรือวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูไ้ม่ตรงกบัวนัทาํการ จะเลื�อนวนัชาํระดอกเบี�ย และ/หรือวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกูเ้ป็นวนัทาํการถดัไป  
The Company will calculate and pay the interest according to the Terms and Conditions. Interest shall be payable semi-annually on each of 29 March and 29 September of each year 
throughout the term of the Debentures.  If the due date for payment of interest and/or date of Redemption is not a Business Day, such payment shall be made on the following business 
day. 

2.2 บริษทัจะดาํเนินการจ่ายเงินตน้และ/หรือดอกเบี�ยตามขอ้ 8 ในแต่ละวนักาํหนดชาํระดอกเบี�ยให้แก่ผูถื้อหุ้นกู ้โดยจดัทาํเป็นเช็คขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะในนามของผูถื้อหุ้นกู ้หรือโอนเงินเขา้
บญัชีธนาคารของผูถื้อหุ้นกูต้ามขอ้กาํหนดสิทธิ 
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 accordance with the Terms and Conditions. 

3. เงื�อนไขอื�น ๆ เป็นไปตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูใ้นการออกหุ้นกูใ้นครั� งนี�  
Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debenturehoders of the Debentures. 

โปรด
อ่าน 

Please 
read 

(1) ให้ผูข้อลงทะเบียนรับโอนหุ้นกูท้าํแบบคาํขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกูทุ้กครั� งที�ยื�นโอนหุ้นกูต่้อนายทะเบียน 
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) เฉพาะผูรั้บโอนหลกัทรัพยร์ายแรกจากผูถื้อหุ้นกูที้�ปรากฏชื�อที�ดา้นหนา้ของใบหุ้นกู ้ให้แนบภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชนที�ไดรั้บรองสําเนาถูกตอ้งไปพร้อมกบัใบหุ้นกู้
ฉบบันี�  กรณีที�เป็นนิติบุคคลให้แนบสําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชยที์�ออกให้ไม่เกิน 1 ปีที�ไดรั้บรองสําเนาถูกตอ้ง พร้อมกบัภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชน
ของผูมี้อาํนาจที�ไดรั้บรองสาํเนาถูกตอ้งไปพร้อมกบัใบหุ้นกูฉ้บบันี�ดว้ย 
For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified true copy of the I.D. card 
must be submitted together with the Debenture Certificate.  In the case of a juristic person, a certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce, 
which is not more than one year old, and certified true copy(ies) of the I.D. card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate. 

(3) เมื�อผูรั้บโอนหุ้นกูป้ระสงคจ์ะโอนหุ้นกูจ้ะตอ้งลงลายมือชื�อแบบเดียวกบัลายมือชื�อที�เคยลงไวเ้มื�อรับโอนหุ้นกู ้กรณีเป็นนิติบุคคลและเปลี�ยนผูล้งลายมือชื�อ ให้แสดงหลกัฐาน
ประกอบการโอนเช่นเดียวกบัขอ้ (2) 
When a transferee wishes to transfer the Debentures, he/she must append exactly the same signature as when he/she acquired the transfer of such Debentures.  In case of 
a juristic person, any change of authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2). 

ลงลายมือชื�อผูโ้อน 
Signature of transferor 

ลงลายมือชื�อผูรั้บโอน 
(ผูที้�ตอ้งการลงทะเบียนเป็นผู ้

ถือหุ้นกูใ้นสมุดทะเบียน) 

Signature of transferee 
(who wishes to have his/her name entered in 

the register of Debentures) 

ลงลายมือชื�อผูมี้อาํนาจประทบัตรานายทะเบียน/บริษทั 
Authorized Signature with the seal of the Registrar/Company 

 ชื�อ-สกุล ของผูรั้บโอน (ตวับรรจง) Full name of transferee in block letters  
1 ลงลายมือชื�อผูโ้อน 
 Signature of Transferor 

ลงลายมือชื�อผูรั้บโอน 
(Signature of transferee) 

 

 ตวับรรจง 
(Block letters) 

 

2 ลงลายมือชื�อผูโ้อน 
 Signature of transferor 

ลงลายมือชื�อผูรั้บโอน 
(Signature of transferee) 

 

 ตวับรรจง 
(Block letters) 

 

3 ลงลายมือชื�อผูโ้อน 
 Signature of transferor 

ลงลายมือชื�อผูรั้บโอน 
(Signature of transferee) 

 

 ตวับรรจง 
(Block letters) 

 

 
 
 



(ก) รายละเอียดกรรมการบริษัท เอกสารแนบ  2

ต าแหน่ง อายุ สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (%) ทางครอบครัว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 กับผู้บริหารอ่ืน

73 - ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขา 2.39% น้องบคุคลที่ 2 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โพสต์ พบัลชิช่ิง จ ากดั ผู้ชว่ยผู้จดัการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิง้ จ ากดั
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ พ่ีบคุคลที่ 3,4,5 (มหาชน) ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ ากดั

- ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขา อาบคุคลที่ 6 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยั บดิาบคุคลที่ 11 รองประธานกรรมการก ากบัการบริหาร บริษัท กลุม่เซ็นทรัล และกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒิุ มหาวิทยาลยั
เกษมบณัฑิต จ ากดั รามค าแหง

- ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชัน่แนล มีเดีย จ ากดั ผู้ก่อตัง้, นายกสมาคม สมาคมผู้ค้าปลกีห้างสรรพ
- สาขาวิชาสือ่สารมวลชน คณะมนษุย์ศาสตร์ กรรมการ บริษัท โพสต์-เอซีพี จ ากดั ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

มหาวิทยลยัรามค าแหง กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลสั จ ากดั เป็นหนึ่งในผู้ ริเร่ิมโครงการ ผู้น าเข้า และเป็นเจ้าของคนแรกที่
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต กรรมการ สมาคมการค้าไทย อตุสาหกรรม เพ่ือการท่องเที่ยว น าบาร์โค๊ดมาใช้ในประเทศไทยที่ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง ลาดพร้าว
- ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง
- ปริญญาบตัร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล South West

Essex Technical College สหราชอาณาจกัร
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูร

ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูร

การจดัการสมยัใหม่ รุ่นที่ 1
- ปี 2551 หลกัสตูร Director  Accreditation  

Program (DAP)

75 - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขา 1.32% พ่ีบคุคลที่ 1,3,4,5 ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร, ประธานอ านวยการฝ่ายการเงิน และบญัชี บริษัท 
กลุม่เซ็นทรัล จ ากดั

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย อาบคุคลที่ 6 กรรมการก ากบัการบริหาร บริษัท กลุม่เซ็นทรัล จ ากดั ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จ ากดั
- ปริญญาบตัร สาขาวิศวกรรมโยธา ลงุบคุคลที่ 11 ผู้จดัการสาขา ห้างเซ็นทรัล สาขาสสีม

Kingston College of Technology ประเทศองักฤษ ผู้ชว่ยจดัการสาขา ห้างเซ็นทรัล สาขาสลีม
- ปี 2549 หลกัสตูร Director Accreditation

Program (DAP)
- ปี 2543 หลกัสตูร Role of Chairman

Program (RCP)

70 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี จาก เซ็นโยเซฟ คอลเลจ 1.45% น้องบคุคลที่ 1,2 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท
ประเทศสหรัฐอเมริกา พ่ีบคุคลที่ 4,5 กรรมการบริหาร บริษัท กลุม่เซ็นทรัล จ ากดั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน อาบคุคลที่ 6, 11 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จ ากดั ประธานกรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซปูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั 
รุ่นที่ 11 กรรมการ บริษัท สรรพสนิค้าเซ็นทรัล จ ากดั (มหาชน)

- ปี 2547 หลกัสตูร Director Accreditation กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลบั จ ากดั ประธานสมาคมผู้ค้าปลกีไทย
Program (DAP) กรรมการ มลูนิธิเตียง จิราธิวฒัน์ ประธานคณะกรรมการธุรกิจค้าปลกี หอการค้าไทย

- ปี 2546 หลกัสตูร Finance for Non-Finance ที่ปรึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Director (FND), หลกัสตูร Board and CEO กรรมการ, เหรัญญิก มลูนิธิเพ่ือสิง่แวดล้อม
Assessment

- ปี 2543 หลกัสตูร Role of Chairman
Program (RCP)

กรรมการ 70 - ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher 1.63% พ่ีบคุคลที่ 5 ประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั จ ากดั 
(มหาชน)

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติง้กรุ๊ป จ ากดั

College ประเทศสหรัฐอเมริกา น้องบคุคลที่ 1,2,3 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) กรรมการผู้จดัการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอร่ี จ ากดั
- ปี 2550 หลกัสตูร Director Accreditation อาบคุคลที่ 6, 11 กรรมการบริหาร บริษัท กลุม่เซ็นทรัล จ ากดั กรรมการผู้จดัการ บริษัท ปริญญ์อินเตอร์เทรด จ ากดั

Program (DAP), หลกัสตูร Director Certification กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอร่ี จ ากดั
Program (DCP) กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั

กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าเชียงใหม่ จ ากดั
กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิง้ จ ากดั    

5. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ / / / / - กรรมการ 68 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Operations Research) 1.19% น้องบคุคลที่ 1,2,3,4 กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) กรรมการ สภาหอการค้าไทย

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคุม

/ / /

กรรมการ

4. นายสทุธิศกัดิ์ จิราธิวฒัน์ /

/ //

รองประธานกรรมการ

3. นายสทุธิชาติ จิราธิวฒัน์ /

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

/ / ประธานกรรมการ

2. นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์   / / / /

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

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั ประสบการณ์

คุณวุฒทิางการศึกษา

1. นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ X / / / / /

บริษัทย่อย บริษัท ช่ือ

/ / / /



(ก) รายละเอียดกรรมการบริษัท เอกสารแนบ  2

ต าแหน่ง อายุ สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (%) ทางครอบครัว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 กับผู้บริหารอ่ืน

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคุม

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

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั ประสบการณ์

คุณวุฒทิางการศึกษา

1. นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ X / / / / /

บริษัทย่อย บริษัท ช่ือ

/ / / / - กรรมการสรรหา IONA University สหรัฐอเมริกา อาบคุคลที่ 6, 11 กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั จ ากดั (มหาชน) นายกสโมสร สโมสรโรตาร่ี บางเขน
  และก าหนดคา่ตอบแทน - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) ประธานกรรมการ บริษัท จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

(มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท คอฟฟ่ีพาร์ทเนอร์ส จ ากดั

- กรรมการบริหารความเสีย่ง University of Maryland (College Park) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุม่เซ็นทรัล จ ากดั (Starbucks ประเทศไทย)
และการก ากบัดแูล สหรัฐอเมริกา ประธานกรรมการ บริษัท เอิร์ธแคร์ (ประเทศไทย) จ ากดั นายกและผู้ก่อตัง้สมาคมศนูย์การค้าไทย

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลบั จ ากดั กรรมการผู้จดัการใหญ่, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
รุ่นที่ 13 เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)

- ปี 2546 หลกัสตูร Director Certification ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์
Program (DCP)

6. นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / / - กรรมการ 53 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  สถาบนับณัฑิต 2.17% หลานบคุคลที่ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั 
(มหาชน)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)

- กรรมการสรรหา บริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 1,2,3,4,5 กรรมการ, กรรมการบริหารความเสีย่ง และ ที่ปรึกษา
คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ที่ปรึกษา ตลาดหลกัทรัพย์ใหม่ (MAI)

และก าหนดคา่ตอบแทน - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี Skidmore Collage อาบคุคลที1่1 คา่ตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) กรรมการ บริษัท มาลสีามพราน จ ากดั (มหาชน)
- กรรมการบริหารความเสีย่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั จ ากดั (มหาชน) กรรมการ บริษัท ธนมิตร แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน)
และการก ากบัดแูล - วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การเงิน บริษัท กลุม่เซ็นทรัล จ ากดั
กรรมการ บริษัท อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)

รุ่นที่ 22 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั

กรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ จอห์นแฮนคอคประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน)

- หลกัสตูรการปฏิบตัิการจิตวิทยาฝ่ายอ านวยการ ที่ปรึกษา ตลาดหลกัทรัพย์ใหม่ (MAI) กรรมการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จ ากดั
รุ่นที่ 73  จากสถาบนัจิตวิทยาความมั่นคง คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราช

ภฏัเชียงราย
กรรมการบริหาร บริษัท สรรพสนิค้าเซ็นทรัล จ ากดั

- หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย เจ้าหน้าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ธนชาติ จ ากดั (มหาชน)
ส าหรับนักบริหารระดบัสงูรุ่นที่ 4 จาก
สถาบนัพระปกกล้า

- ปริญญาบตัร สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 1
- ปี 2553 หลกัสตูร Advanced Audit Committee 

Program
- ปี 2552 หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk

Management (MFM), หลกัสตูร Monitoring of
Quality of Financial Reporting (MFR)

- ปี 2551 หลกัสตูรกระบวนการผู้บริหาร
ความยตุิธรรมระดบัสงู (บยส) รุ่นที่ 13

- ปี 2550 หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit 
Function (MIA), หลกัสตูร Monitoring the System
of Internal Control and risk Management (MIR)

- ปี 2549 หลกัสตูร Chief Financial Officer
- ปี 2548 หลกัสตูร Director  Accreditation Program

(DAP), หลกัสตูร Audit Committee Program
(ACP), หลกัสตูร The Role of Chairman (RCP)

-  ปี 2543 หลกัสตูร Director Certification Program
(DCP)

7. นายพิสฐิ  กศุลาไสยานนท์ / - กรรมการอิสระ 74 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ - - ประธานกรรมการ บริษัท ส้มบนิ จ ากดั กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผู้ทรงคณุวฒิุ มหาวิทยาลยัมหิดล
- ประธานกรรมการ New South Wale University ประเทศออสเตรเลยี กรรมการผู้อ านวยการใหญ่บริษัท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน)
  ตรวจสอบ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาตร์ ประธานกรรมการ โรงแรมรอยลัออร์คิด เชอร์ราตนั
- กรรมการสรรหาและ The University of Sydney ประเทศออสเตรเลยี ประธานกรรมการ โรงแรมแอร์พอร์ท โฮเต็ล
  ก าหนดคา่ตอบแทน - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รองประธานกรรมการ บริษัทร่วมทนุ สตางค์ จ ากดั

หลกัสตูรรุ่นเอกชน รุ่นที่ 8 กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล ดร๊ัก ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั

8. ดร.ชาญวิทย์ สวุรรณะบณุย์ / - กรรมการอิสระ 63 - นิติศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต กฎหมายเอกชน - - กรรมการ บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ทนายความและกรรมการผู้จดัการ บริษัท คแูดร์ บราเทอร์ส จ ากดั
- ประธานกรรมการ จากมหาวิทยาลยัเมืองกอง ประเทศฝร่ังเศส กรรมการ บริษัท เคนท็อป (ประเทศไทย) จ ากดั ทนายความ ส านักงาน ดร.อกุฤษ มงคลนาวิน
  สรรหาและก าหนด - ประกาศนียบตัรทางกฏหมายอเมริกนัจาก กรรมการ บริษัท ฮนุได เมอร์ชานมารีน (ประเทศไทย) จ ากดั คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย



(ก) รายละเอียดกรรมการบริษัท เอกสารแนบ  2

ต าแหน่ง อายุ สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริษัท (%) ทางครอบครัว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 กับผู้บริหารอ่ืน

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคุม

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

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั ประสบการณ์

คุณวุฒทิางการศึกษา

1. นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ X / / / / /

บริษัทย่อย บริษัท ช่ือ

/ / / /   คา่ตอบแทน มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน (เมดิสนั), กรรมการ บริษัท เฟรเกรนท์พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั
- กรรมการตรวจสอบ สหรัฐอเมริกา ผู้อ านวยการหลกัสตูรนิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรี

ปทมุ (วิทยาคารพญาไท)

- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
- ปี 2548 หลกัสตูร Audit Committee Program 

(ACP), หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP)

9. นายวิเชียร เตชะไพบลูย์ / - กรรมการอิสระ 76 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ - - ประธานกรรมการ กลุม่เครือบริษัท แปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา จ ากดั รองประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารศรีนคร
- กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา ประธานกรรมการ บริษัท ภทัรสาธิต จ ากดั กรรมการผู้จดัการ บมจ.ธนาคารศรีนคร
- กรรมการสรรหาและ - วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน กรรมการ บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จ ากดั (มหาชน) สมาชิกวฒิุสภา
  ก าหนดคา่ตอบแทน    รุ่นที่ 2 กรรมการ บริษัท เตชะไพบลูย์ จ ากดั ที่ปรึกษาผู้แทนการค้าของไทย (ดร.กนัตธีร์  ศภุมงคล)

- สถาบนัพระปกเกล้า รุ่นที่ 1 กรรมการ บริษัท อเุทนแคปปิตอล จ ากดั ที่ปรึกษาประธานวฒิุสภา (พลเอกธีรเดช  มีเพียร)
- ปริญญาบตัรสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ กรรมการ บริษัท วรวฒัน์ จ ากดั ประธานกิตติมศกัดิ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย

รุ่นที่ 10 (วตท. 10) กรรมการ บริษัท เศรษฐการ จ ากดั ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย
- ปี 2549 หลกัสตูร Finance for Non-Finance กรรมการ บริษัท ประชานเุคราะห์ จ ากดั ประธานกรรมการ บริหารเงินกองทนุของมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ

Director (FND) รองนายกสภามหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ
- ปี 2547 หลกัสตูร Director Accreditation รองประธานกรรมการ มลูนิธิป่อเต็กตึง๊

Program (DAP) รองประธานกรรมการ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามลูนิธิ

- กรรมการอิสระ 74 - Hotel and Catering School Bad Ueberkinger, - - - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
Germany กรรมการผู้จดัการใหญ่กลุม่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

- Senior Hotel Management Institute Heidelberg, รองประธานบริหารกลุม่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
Germany รองประธานฝ่ายปฏิบตัิการกลุม่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

- Diploma/Bachelor of Business Administration ผู้จดัการทั่วไปกลุม่แอคคอร์
(equivalent) Vice President Students  Organisation ผู้จดัการทั่วไปและผู้จดัการภาคพืน้ดินกลุม่แอคคอร์

11. นายธีระยทุธ  จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 50 - ปริญญาโท สาขา Food, Hotel and Tourism 1.24% บตุรบคุคลที่ 1 กรรมการบริษัทยอ่ย โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา รองประธานอาวโุสฝ่ายบริหารโครงการ
- กรรมการบริหารความเสีย่ง Management, Rochester Institute of Technology, หลานบคุคลที่ 2,3,4,5 รองประธานฝ่ายบริหารโครงการ
และการก ากบัดแูล Rochester, USA และ 6 ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารโครงการและจดัซือ้

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผู้จดัการแผนกสง่เสริมการขายและพฒันาโครงการ
- ปี 2554 หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบั ผู้ประสานงานแผนกอาหารและเคร่ืองดื่มโรงแรมและรีสอร์ท ในเครือเซ็นทารา

สงู (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 ผู้ชว่ยผู้จดัการห้องอาหาร Marriott Hotel & Resort, Park Ridge, NJ, USA
- ปี 2551 TLCA Executive Development Program 

(EDP) รุ่นที่ 1
- ปี 2546 Program for Management Development, 

Executive Education Harvard Business School
- ปี 2540 หลกัสตูรการเงินเพ่ือการบริหาร ภาควิชา

การธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- ปี 2539 หลกัสตูร Mini MBA Program คณะพาณิช
ศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- ปี 2536 หลกัสตูรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบนัจิต
วิทยาความมั่นคง วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

- ปี 2545 Directors Certification of Program (DCP)

X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ

10. นาย เกริด เคิร์ก สตีป /



(ข) รายละเอียดผู้บริหาร เอกสารแนบ  2

ช่ือ ต าแหน่ง อายุ สัดส่วนการ

ถือหุ้น ในบริษัท
 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1. ดร. รณชิต  มหทัธนะพฤทธ์ิ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / กรรมการบริหารความเสี่ยง 59 - ปริญญาเอก การจดัการธุรกิจ มหาวทิยาลยั 0.01% กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ กรรมการสง่เสริม ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน

 และการก ากบัดแูลกิจการทีด่ี ราชภฎัสวนดสุิต กิจการมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม บมจ. ประสิทธ์ิพฒันา

รองประธานอาวโุสฝ่ายการเงิน - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อดตีกรรมการบริษัทประกนัภยั

และบริหาร - ปริญญาตรี การบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ สินเช่ือ อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม

เลขานกุารบริษัท - ประกาศนียบตัรจากสมาคมสง่เสริม อดตีกรรมการตรวจสอบบริษัทประกนั

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) สินเช่ือ อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม

รองประธานฝ่ายจดัซือ้ 46 - ปริญญาโท สาขาการบริหารจดัการด้านธุรกิจโรงแรม 1.26% กรรมการบริษัทยอ่ย ผู้จดัการแผนกการตลาด

(Hotel Management) จาก Johnson and Wales โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ผู้ชว่ยผู้จดัการแผนกการตลาด

University,USA

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลกัสตูรบริหารธุรกิจ

บณัฑิต

- สาขาวชิาการจดัการการทอ่งเทีย่วและการบริการ

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั

- ปี 2554 หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหารระดบัสงู 

สถาบนัพระปกเกล้า รุ่น15

- ปี  2549 หลกัสตูรการปฏิบตักิารจิตวทิยาฝ่าย

อ านวยการสถาบนัจิตวทิยาความมัน่คง 

สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ รุ่นที1่00

3. นางสพุตัรา จิราธิวฒัน์ / / / / / / / รองประธานอาวโุส 58 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.88% กรรมการผู้ชว่ยประธานด้านตลาด รองประธานอาวโุสฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์

ฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และ จากมหาวทิยาลยันิวเฮเวนส์, รัฐคอนเนคตกิตั สภาอตุสาหกรรมและการทอ่งเทีย่วแหง่ และภาพลกัษณ์

ภาพลกัษณ์ สหรัฐอเมริกา ประเทศไทย รองประธานอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ

รองประธานฝ่ายพฒันาธุรกิจ

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

4. Mr.Chris Bailey รองประธานอาวโุส 55 - St.Peter's School, Huntingdon UK. GCE "O" - - SVP Sales &Marketing, Centara Hotels 

ฝ่ายขาย และการตลาด Level : Eight & Resorts

- subjects, including Maths and VP Sales & Marketing, Centara Hotels

English Language & Resorts

Marketing & Sales Director, Norwegian

Cruise Line

Commercial Director, Hermis Travel

General Manager, Airtours Helmshore, UK

รองประธานฝ่ายปฏิบตักิาร 55 - North London University: Higher National - - Group Director of Operations

Diploma in Hotel and Institutional Management (Projects/Openings)

- Yield Management by Horand Vogel General Manager, Central Samui Beach Resort

- 7 Habits of Highly Effective People General Manager, Dusit Hotel, Balipapan

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั ประสบการณ์
คุณวุฒทิางการศกึษา

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม

/ /

5. Mr. David Robert Good

/ / // / / / // / / / / // / / // / / / / /2. นายธีระเกียรต ิจิราธิวฒัน์ / / / /

บริษัท 
บริษัทย่อย 

ต าแหน่งที่ด ารงในบริษัท

/ / /
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ช่ือ ต าแหน่ง อายุ สัดส่วนการ
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ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั ประสบการณ์
คุณวุฒทิางการศกึษา

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม

บริษัท 
บริษัทย่อย 

ต าแหน่งที่ด ารงในบริษัท

by Franklin Covey Indonesia

- General Managers Programme at Hotel Manager, Dusit Laguna Resort, Phuket

Cornell Unversity, New York, USA Resident Manager, Amari Coral Beach Resort,

Phuket

Assist. Front of House Mgr, Berners Hotel, 

London (Managed by Rennaisance Hotel)

6. นางสาวภทัรา จองเจริญกลุชยั / รองประธานฝ่ายทรัพยากร 49 - ปริญญาโท ด้านการสอนภาษาองักฤษ จาก - - Director of Human Resources

บคุคล Radford University, Virginia, USA Four Seasons Resort Chiang Mai,

- ปริญญาตรี คณะมนษุยศาสตร์ จากมหาวทิยาลยั เชียงใหม่

เชียงใหม่ Director of Personnel & Training,

- ประกาศนียบตัรด้านการบริหารจดัการโรงแรม Corporate Personnel & Training Manager,

จาก Dusit Thani College & Singapore Hotel Personnel Manager กลุม่โรงแรมดสุิตธานี

Association

รองประธานฝ่ายแบรนด์ 34 - Bachelor's Degree, University of Nottingham - - Director of  Marketing Operations,  

การตลาดและดจิิตอล Major French & Hispanic Studies Maybourne Hotel Group

Head of Digital, CRM & Partnership

Maybourne Hotel Group

CRM Manager

Maybourne Hotel Group

Manager, Network Card Licence Issuer

  Marketing, Merchant Service International, 

American Express

Marketing Executive, Merchant Service UK, 

American Express

Campaign Communications Executive

TUI Group

8.นายเอเดรียน ฮาร์ดวกิ-โจนส์ รองประธานฝ่ายออกแบบและ

เทคนิค

55 - Master of Business Administration,  Australian 

Graduate School of Management 

- - IHG South West Asia Delhi, India - Regional 

Director (Design and Engineering) - Dual 

Reporting: VP Operations and Development Head 

(in Singapore).

- ISO 2001 Internal Auditor, Randall Management 

Institution.

EMAARMGF Delhi, India - Chief of Design - Dual 

Reporting: CEO and EVC/ JV Owner of the real 

estate development company.

- Professional qualification leading to RIBA Part III 

Registered Architect (UK) (RIBA Part 

III), University of Wales Institute of Science  and 

Technology, Great Britain

SHIPRA ESTATES, Delhi, India - President of 

Projects Planning & Design

7.นายโธมสั ธรัสเซล

5. Mr. David Robert Good
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ช่ือ ต าแหน่ง อายุ สัดส่วนการ
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ต าแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั ประสบการณ์
คุณวุฒทิางการศกึษา

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุม

บริษัท 
บริษัทย่อย 

ต าแหน่งที่ด ารงในบริษัท

- Bachelor of Architecture (RIBA Part 

II), University of Wales Institute of Science  and 

Technology, Great Britain.

STRATEGIC BLUEPRINT, Delhi & Hong Kong   - 

Owner and Managing Director

- Bachelor of Science (RIBA Part I),  University of 

Wales Institute of Science  and Technology, 

Great Britain.

DLF Retail Developers Ltd., Delhi - Senior Vice 

President  (Design Management)

 Aedas Ltd., Hong Kong/Macau -  Director 

(Architecture and Interior design)

LPT Architects Hong Kong (later to become Aedas 

Ltd.)  - Senior Associate/ Design Manager  

P&T Architects and Engineers (Hong Kong) - 

Senior Associate/ Design Manager

9. นาย พอล วลิสนั รองประธานฝ่ายขาย 37 - Master of Business Administration (M.B.A), 

Master of Business. – Currently studying

- - Mantra Group - Regional Sales and Marketing 

NSW/ACT & National Director of M.I.C.E

- Macquarie Graduate School of Management Park Plaza Hotels & Resorts - Meetings and Events 

Cluster Director - UK

Park Plaza Hotels & Resorts - Senior Corporate 

Sales Manager
Park Plaza Hotels & Resorts -Key Account Manager - 

M.I.C.E

หมายเหตุ: / = กรรมการ



เอกสารแนบ  2

หมายเหตุ (ต่อ):

บริษัทย่อย 

1 บจ.เซ็นทรัลหวัหินบีช รีสอร์ท

2 บจ.เซ็นทรัลสมยุบีชรีสอร์ท

3 บจ.โรงแรมเซ็นทรัลสคุนธา

4 บจ.โรงแรมเซ็นทรัล แมส่อดฮิลล์

5 บจ.เซ็นทรัล บริการซกัรีด

6 บจ.เซ็นทรัลโฮเต็ล แมนเนชเม้นท์

7 บจ.เซ็นทรัลสมยุวิลเลจ

8 บจ.เซ็นทรัล กะรนวิลเลจ

9 บจ.เซ็นทรัล กระบี่เบย์ รีสอร์ท

10 บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์

11 บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกดู

12 บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป

13 บจ.ซีอาร์จี แมนแูฟคเจอร่ิง

14 บจ.ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์

15 บจ.เอส.พี.เรียลตี ้ลนัตาบีช

16 บจ.เอส.พี.เรียลตี ้พทัยาบีช

17 บจ.เอส.พี. หาดฝร่ัง รีสอร์ท

18 บจ.เซ็นทรัลสมยุโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์

19 บจ.เซ็นทารา อินเตอร์เนชัน่แนล แมนเนจเม้นท์

20 บจ.โรงแรม กะรน ภเูก็ต

21 บจ.โรงแรม กะตะ ภเูก็ต

22 R.M.L. LEISURE Pvt. Ltd.

23 บจ.เซ็นวารี เฮลตี ้สปา

24 บจ.เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชนัและเอ็กซิบิชัน่

25 บจ.เซ็นทารา อินเตอร์เนชนัแนล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 

26 Centara Maldives Pvt. Ltd.

27 บจ.ซีอาร์จี อินเตอร์เนชัน่แนล ฟู๊ ด

28 บจ.เซ็นทารา อิมพอร์ต-เอ็กซพอร์ต

29 บจ.โคซ่ี โฮเต็ล

30 บจ. โคซ่ี โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์

31 บจ. เซ็นทารา ลอยลัตี ้มาร์เก็ตติง้

32 บจ. ศนูย์การเรียนรู้ เซ็นทารา

33 Centara(Shanghai)Hotel Management Co., Ltd.

34 CIM for Management-Egypt, S.A.E

35 Centara (Hong Kong) Hotel Management Co., Ltd.



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายช่ือบริษัทย่อย/กรรมการ
บจ.เซ็นทรัลหัวหินบีช รี

สอร์ท
บจ.เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท บจ.โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา

บจ.โรงแรมเซ็นทรัล แม่

สอดฮิลล์
บจ.เซ็นทรัล บริการซักรีด

บจ.เซ็นทรัลโฮเต็ล แมน

เนชเม้นท์
บจ.เซ็นทรัลสมุยวลิเลจ บจ.เซ็นทรัล กะรนวลิเลจ

บจ.เซ็นทรัล กระบ่ีเบย์ รี

สอร์ท
บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเวลิด์ บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด

บจ. เซ็นทรัล   เรสตอรองส์

 กรุ๊ป
บจ.ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอร่ิง บจ.ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ บจ.เอส.พ.ีเรียลตี ้ลันตาบีช บจ.เอส.พ.ีเรียลตี ้พทัยาบีช บจ.เอส.พ.ี หาดฝร่ัง รีสอร์ท

บจ.เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ล

แมนเนจเม้นท์

บจ.เซ็นทารา อินเตอร์

เนช่ันแนล แมนเนจเม้นท์
บจ.โรงแรม กะรน ภูเก็ต บจ.โรงแรม กะตะ ภูเก็ต

R.M.L. LEISURE Pvt. 

Ltd. *
บจ.เซ็นวารี เฮลตี ้สปา

บจ.เซ็นทรัล บางกอกคอน

เวนชันและเอ็กซิบิช่ัน

บจ.เซ็นทารา อินเตอร์

เนชันแนล แมนเนจเม้นท์ 

(ประเทศไทย) **

Centara Maldives Pvt. 

Ltd.

บจ.ซีอาร์จี อินเตอร์เนช่ัน

แนล ฟู๊ด

บจ.เซ็นทารา อิมพอร์ต-

เอ็กซพอร์ต
บจ.โคซ่ี โฮเต็ล

บจ. โคซ่ี โฮเต็ล แมนเนจ

เม้นท์

บจ. เซ็นทารา ลอยัลตี ้มาร์

เก็ตติง้

บจ. ศูนย์การเรียนรู้ เซ็น

ทารา

Centara(Shanghai)Hotel 

Management Co., Ltd.

CIM for Management-

Egypt, S.A.E

Centara (Hong Kong) 

Hotel Management Co., 

Ltd.

1. นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

2. นายสุทธิชยั จิราธิวฒัน์  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

3. นายสุทธิชาติ จิราธิวฒัน์ / / /

4. นายสุทธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์ / / /

5. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒัน์ / / /

6. นายปริญญ ์จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / /

7. นายสุทธิพร จิราธิวฒัน์ /

8. นางสุจิตรา มงคลกิติ /

9. นางสุพตัรา  จิราธิวฒัน์ / / / / / / /

10. นายธีระยุทธ จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

11. นายธีระเกียรติ  จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

12. นายวิโรจน์ เลาหะพนัธุ์ /

13. นายรณชิต  มหัทธนะพฤทธ์ิ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

14. นายวิรุฬ  หาญอุตสาหะ /

15. นางมุกดา เอ้ือวฒันะสกลุ /

16. นางรัตนา นรพลัลภ /

17. นางยิ่งลกัษณ์  วชัรพล /

18. นายไมเคิล ไอส์เซนเบอร์ก /

19. นายคิม มูน่ี /

20. นายธีระเดช  จิราธิวฒัน์ / / /

21. นางอรณี  จิราธิวฒัน์ / / /

22. นายสุภรัฐ จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

23. นางสาวนันทวนั  วชัรโกมลพนัธ์ / /

24. นายแดน ชินสุภคักลุ /

25. Dheena Hussain / /

26. นายปาทริก จีน มาร์ บาซเซต์ /

27. นายเอม็มานูแอล วิคเตอร์ โมริช มาริออง /

28. นางสาว ภทัรา จองเจริญกลุชยั /

29. นาย ปัณฑิต มงคลกลุ /

30. Puck Bhengsri /

31. นางสาว จริยา จิราธิวฒัน์ /

หมายเหตุ

1. / = กรรมการ

2. บริษทัย่อย หมายถึง บริษทัย่อยท่ีมีนัยส าคญั เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด



เอกสารแนบ 3

บจ. เซ็นทารา แมนเนจ

เม้นท์ เฮดควอเตอร์

/

/

/

/

/















































































































































































































































































































































































 
 

 

 

เหตผุล 
ทริสเรทติ้งคงอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิ ไม่มีหลกัประกัน ชุดปจัจุบนัของ 

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั “A” ในขณะเดยีวกนัยงัจดัอนัดบัเครดติหุน้กู้
ไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนัชุดใหม่ในวงเงนิไม่เกิน 2,500 ล้านบาทของบรษิทัที่ระดบั “A” ด้วย
เช่นกัน โดยบริษัทจะน าเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้ช าระคืนหุ้นกู้ที่ใกล้ครบก าหนด  
ไถ่ถอน โดยอนัดบัเครดติดงักล่าวสะท้อนถงึการมแีหล่งกระแสเงนิสดที่กระจายตวัทัง้จากธุรกิจ
โรงแรมและธุรกิจอาหาร รวมถึงสถานะที่แขง็แกร่งในธุรกิจอาหารบรกิารด่วน และการมโีรงแรม
คุณภาพดทีีห่ลากหลาย ทัง้น้ี การพจิารณาอนัดบัเครดติยงัค านึงถงึการสนับสนุนจากกลุ่มเซน็ทรลั
ด้วย อย่างไรก็ตาม จุดเด่นดงักล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากลกัษณะของธุรกิจโรงแรมที่ขึน้อยู่กับ
ฤดกูาลและถกูกระทบไดง้า่ยจากปจัจยัภายนอกต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้รวมทัง้จากลกัษณะ
ของธุรกจิอาหารบรกิารด่วนทีม่อีตัราก าไรต ่า ทัง้น้ี ธุรกจิทัง้ 2 ประเภทจดัว่ามกีารแขง่ขนัทีรุ่นแรง
เมื่อพจิารณาจากอุปสงค์ของจ านวนห้องพกัในโรงแรมทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมากในแหล่งท่องเทีย่วส าคญั
และการท าการตลาดเชงิรุกในหมูผู่ป้ระกอบการอาหารบรกิารดว่น  

บริษัทโรงแรมเซน็ทรลัพลาซาก่อตัง้โดยตระกูลจริาธิวฒัน์ในปี 2523 โดยปจัจุบนัตระกูล 
จริาธวิฒัน์ถอืหุน้บรษิทัในสดัสว่น 65% บรษิทัเป็นหน่ึงในผูน้ าในธุรกิจโรงแรมและธุรกจิอาหารใน
ประเทศไทย ทัง้น้ี ในปี 2558 บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิโรงแรมคดิเป็นสดัสว่น 47% ของรายไดร้วม
ทัง้หมด ในขณะทีบ่รษิทัมกี าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และค่าตดัจ าหน่ายจากโรงแรม
คดิเป็นสดัสว่น 70% ของก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายรวมทัง้หมด 
ณ สิน้เดอืนกรกฎาคม 2559 บรษิทับรหิารโรงแรม 37 แห่ง รวมจ านวนหอ้งพกัทัง้สิน้ 7,408 หอ้ง 
โดยโรงแรมทัง้หมดตัง้อยูใ่นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัของไทยและในต่างประเทศ 4 ประเทศ ได้แก่  
มลัดฟีส ์เวยีดนาม ศรลีงักา และอนิโดนีเซยี บรษิทับรหิารงานโรงแรมภายใต้แบรนด์ “เซน็ทารา  
แกรนด”์ “เซน็ทารา” และ “เซน็ทรา” และมโีรงแรมของตนเองทัง้สิน้ 15 แห่ง โดย 1 แห่งอยูภ่ายใต้
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้น้ี โรงแรมที่บรษิัทเป็นเจ้าของโดยตรงคิดเป็นสดัส่วน 51% ของ
จ านวนหอ้งทัง้หมด  

บริษทัด าเนินธุรกิจอาหารบริการด่วนภายใต้การบริหารงานของบริษทัในเครือคือ บริษัท 
เซน็ทรลัเรสตอรองส์ กรุ๊ป จ ากดั โดยปจัจุบนั บรษิัทเซ็นทรลัเรสตอรองส ์กรุ๊ป ให้บริการอาหาร
บรกิารดว่นจ านวน 11 แบรนดซ์ึง่ประกอบดว้ยรา้นอาหารภายใตแ้ฟรนไชสจ์ากต่างประเทศจ านวน 
10 แบรนด์และแบรนด์ของบริษัทเองจ านวน 1 แบรนด์ คือ “เดอะ เทอเรส” โดย ณ สิ้นเดือน
มถิุนายน 2559 บรษิทัมจี านวนสาขารา้นอาหารรวมทัง้หมด 801 แหง่ทัว่ประเทศ  

หลงัจากทีไ่ดร้บัผลกระทบจากความขดัแยง้ทางการเมอืงทีย่ดืเยือ้ยาวนาน อุตสาหกรรมการ
ทอ่งเทีย่วของประเทศไทยกฟ้ื็นตวัอยา่งแขง็แกรง่ในปี 2558 และเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองในชว่ง 6 เดอืน
แรกของปี 2559 โดยจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิม่ขึน้ 20.5% ในปี 2558 และ 12% ในช่วง 6 
เดอืนแรกของปี 2559 อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์ระเบดิในหลายจงัหวดัในภาคใตจ้ะสง่ผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในระยะสัน้ แต่กค็าดว่าจะกลบัฟ้ืนตวัอยา่งรวดเรว็ โดยในอดตีทีผ่า่นมา 
อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของประเทศไทยมกีารฟ้ืนตวัอยา่งรวดเรว็จากเหตุการณ์ต่าง ๆ เน่ืองจาก
การมแีหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่คีุณภาพสงูและความตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทีม่อียา่งมากภายในภูมภิาค
เอเชยี ทรสิเรทติง้คาดว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยยงัอยูใ่นระดบัดี และ

อนัดบัเครดิตองคก์ร:   A 

อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี: 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั A 

แนวโน้มอนัดบัเครดิต:  Stable 
 

 

อนัดบัเครดิตองคก์รในอดีต: 
วนัท่ี อนัดบัเครดิต    แนวโน้ม 
  อนัดบัเครดิต/ 
    เครดิตพินิจ 
09/08/56 A Stable 
28/07/54 A- Stable 
03/07/52 A- Negative 
21/10/47 A- Stable 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ: 

ประมวลทรพัย ์ผลประเสรฐิ         
pramuansap@trisrating.com 
 
ชนาพร ป่ินพทิกัษ ์
chanaporn@trisrating.com  
 
วจ ีพทิกัษ์ไพบลูยก์จิ   
wajee@trisrating.com 
 
ธติ ิการณุยานนท,์ Ph. D., CFA        
thiti@trisrating.com 
 
WWW.TRISRATING.COM 
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  หน้า  2  

  บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

 

        2 กนัยายน 2559 

 

 

จ านวนนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตใินปี 2559 จะยงัเตบิโตในระดบัสงู 
การฟ้ืนตวัทีแ่ขง็แกรง่ของอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วสง่ผลใหอ้ตัราการเขา้พกัโรงแรมของบรษิทัเพิม่ขึน้จาก 74.8% ในปี 2557 เป็น 80.2% ในปี 

2558 โดยรายไดค้่าหอ้งพกัเฉลีย่ต่อจ านวนหอ้งทัง้หมดของบรษิทัเพิม่ขึน้ 6.2% สู่ระดบั 3,858 บาทต่อคนืในปี 2558 ส าหรบัช่วงครึง่แรกของปี 2559 
รายไดค้า่หอ้งพกัเฉลีย่ตอ่จ านวนหอ้งทัง้หมดของบรษิทัยงัคงเพิม่ขึน้ 3.7% สูร่ะดบั 4,213 บาทตอ่คนื 

ในปี 2558 ถงึแมว้่าภาวะเศรษฐกจิในประเทศยงัคงชะลอตวั แต่รายไดจ้ากธุรกจิอาหารของบรษิทัยงัเตบิโตอยูไ่ดใ้นระดบั 2% และเมื่อรวมกบั
ธุรกจิโรงแรมแลว้ รายไดร้วมของบรษิทัเพิม่ขึน้ 5% สูร่ะดบั 18,937 ลา้นบาท ซึง่โดยสว่นใหญ่มาจากรายไดธุ้รกจิโรงแรมทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ 9% ในช่วง
ครึง่แรกของปี 2559 รายไดข้องบรษิทัเตบิโต 5% สูร่ะดบั 10,020 ลา้นบาทเน่ืองจากรายไดจ้ากทัง้ธุรกจิโรงแรมและธุรกจิอาหารเพิม่ขึน้ อตัราก าไรจาก
การด าเนินงานปรบัเพิม่ขึน้จาก 22.3% ในปี 2557 เป็น 24.7% ในปี 2558 และเป็น 25% ในช่วงครึง่แรกของปี 2559 จากการปรบัตวัทีด่ขี ึน้ของธุรกจิ
โรงแรมและการควบคุมตน้ทุนในธุรกจิอาหาร ในระหว่างปี 2559-2561 ทรสิเรทติง้คาดว่าบรษิทัจะมรีายไดเ้พิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 5% ต่อปีจากการเพิม่ราคา
หอ้งพกัและจากอตัราการเขา้พกัโรงแรมตามปกตทิีร่ะดบัประมาณ 80% โดยอตัราก าไรจากการด าเนินงานคาดวา่จะอยูท่ีร่ะดบั 23%-25% 

เงนิกู้รวมของบรษิทัปรบัลดลงจาก 10,256 ล้านบาท ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2557 เป็น 8,590 ล้านบาท ณ สิ้นเดอืนมถิุนายน 2559 ส่งผลให้
อตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนปรบัตวัดขีึน้จากระดบั 59.6% ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2557 สูร่ะดบั 51.7% ณ สิน้เดอืนมถิุนายน 2559 ในช่วง 3 ปี
ขา้งหน้าบรษิทัมแีผนจะใชเ้งนิลงทุนประมาณ 12,000 ลา้นบาทเพือ่ก่อสรา้งโรงแรมแหง่ใหมแ่ละขยายจ านวนรา้นอาหาร โดยบรษิทัมแีผนจะขยายจ านวน
รา้นอาหารเพิม่เป็น 1,000 รา้นภายในปี 2563 ดงันัน้ คาดวา่อตัราสว่นเงนิกูร้วมตอ่โครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัจะเพิม่ขึน้แตน่่าจะอยูใ่นระดบัไมเ่กนิ 55% 

สภาพคลอ่งของบรษิทัอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ โดยเงนิทุนจากการด าเนินงานของบรษิทัเพิม่สงูขึน้จาก 3,443 ลา้นบาทในปี 2557 เป็น 4,083 ลา้น
บาทในปี 2558 และอยู่ทีร่ะดบั 2,126 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 อตัราส่วนเงนิทุนจากการด าเนินงานต่อเงนิกู้รวมเพิม่ขึน้จาก 27.3% ในปี 
2557 เป็น 36.5% ในปี 2558 และทีร่ะดบั 37.2% (ปรบัเป็นอตัราสว่นเตม็ปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั) ในช่วงครึง่แรกของปี 2559 อตัราสว่นก าไร
ก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่ายต่อดอกเบีย้จ่ายเพิม่ขึน้จากระดบั 6.2 เท่าในปี 2557 เป็น 9.5 เท่าในช่วงครึง่แรกของปี 2559 
ในชว่ง 12 เดอืนขา้งหน้าบรษิทัมภีาระในการช าระหน้ีประมาณ 4,251 ลา้นบาทและมภีาระหน้ีระยะสัน้จ านวน 798 ลา้นบาท โดยสภาพคล่องของบรษิทั
จะมเีพยีงพอส าหรบัภาระหน้ีระยะสัน้และจะได้รบัการสนับสนุนจากเงนิสดในมอือกีจ านวน 1,135 ลา้นบาท รวมทัง้วงเงนิสนิเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ 
ตา่ง ๆ อกีประมาณ 2,000 ลา้นบาท นอกจากน้ี บรษิทัยงัมแีผนในการกูย้มืเงนิเพือ่ใชช้ าระหน้ีทีจ่ะครบก าหนดดว้ย 

 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต 
 แนวโน้มอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที”่ สะทอ้นถงึการคาดการณ์ว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาสถานะในการแขง่ขนัทีแ่ขง็แกร่งในธุรกจิหลกัของ
บรษิทัไดต้อ่ไป ทัง้น้ี อนัดบัเครดติของบรษิทัอาจปรบัเพิม่ขึน้ไดห้ากบรษิทัสามารถเพิม่จ านวนและความหลากหลายใหแ้ก่ธุรกจิโรงแรมและรา้นอาหารได้
โดยที่ยงัคงรกัษาสถานะทางการเงนิที่น่าพอใจ ในทางตรงกันข้าม อนัดบัเครดิตอาจถูกปรบัลดลงหากผลการด าเนินงานของบริษทัอ่อนตวัลงเป็น
เวลานาน หรอืบรษิทัมกีารลงทุนทีม่กีารก่อหนี้จ านวนมาก 
 

 

บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) (CENTEL) 
อนัดบัเครดิตองคก์ร: A 
อนัดบัเครดิตตราสารหน้ี:  
CENTEL169A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 1,000 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2559   A 
CENTEL18NA: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 700 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2561   A 
CENTEL218A: หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 980 ลา้นบาท ไถ่ถอนปี 2564   A 
หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนัในวงเงนิไมเ่กนิ 2,500 ลา้นบาท ไถ่ถอนภายในปี 2569   A 
แนวโน้มอนัดบัเครดิต:      Stable                                        
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  บริษทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

 

        2 กนัยายน 2559 

 

 

ข้อมลูงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั* 
 

หน่วย: ลา้นบาท 

       --------------------------- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม --------------------------- 
 ม.ค.-มิ.ย.           

 2559 
2558 2557            2556            2555            2554 

รายไดจ้ากการขาย 10,020 18,937 17,965 17,096 14,504 11,278 
ดอกเบีย้จ่ายรวม 161 380 455 507 486 414 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธจิากการด าเนินงาน 1,112 1,676 1,188 1,322 1,021 550 
เงนิทุนจากการด าเนินงาน 2,126 4,083 3,443 2,938 2,390 1,625 
ค่าใชจ่้ายฝา่ยทุน 659 1,553 1,371 2,003 1,359 1,525 
สนิทรพัยร์วม 24,490 24,499 24,770 29,212 28,149 21,684 
เงนิกูร้วม 8,590 8,699 10,256 11,482 12,078 10,003 
สญัญาเช่าด าเนินงาน 2,561 2,566 2,602 2,619 1,296 1,274 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 10,409 9,954 8,731 11,152 9,929 6,049 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

25.00 24.68 22.32 21.47 19.59 18.77 

อตัราสว่นผลตอบแทน/เงนิทุนถาวร (%) 12.00 **        13.23 10.16 10.43 9.67 8.03 
อตัราสว่นก าไรกอ่นดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา  
และค่าตดัจ าหน่าย/ดอกเบีย้จ่าย (เท่า) 

9.45 7.77 6.23 5.91 5.65 4.87 

อตัราสว่นเงนิทุนจากการด าเนินงาน/เงนิกูร้วม (%) 37.17 **        36.51 27.29 21.15 17.87 14.41 
อตัราสว่นเงนิกูร้วม/โครงสรา้งเงนิทุน (%) 51.72 53.09 59.56 55.84 57.39 65.09 
หมายเหต ุ อตัราสว่นทกุรายการมกีารปรับปรงุการเชา่ด าเนนิงานแลว้ 
* งบการเงนิรวม 
** ปรับเป็นอตัราสว่นเต็มปีดว้ยตวัเลข 12 เดอืนยอ้นหลงั 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

บริษทั ทริสเรทต้ิง จ ากดั   
โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรงุเทพฯ 10500, www.trisrating.com 
 © บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั สงวนลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2559 หา้มมใิหบุ้คคลใด ใช้ เปิดเผย ท าส าเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรอืเกบ็ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรอืขอ้มูลการจดัอันดบั
เครดติ ไมว่่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น และไมว่่าในรูปแบบ หรอืลกัษณะใดๆ หรอืดว้ยวธิกีารใดๆ โดยทีย่งัไมไ่ด้รบัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ ากดั ก่อน การจดัอนัดบัเครดติ
นี้มใิช่ค าแถลงขอ้เทจ็จริง หรอืค าเสนอแนะใหซ้ื้อ ขาย หรอืถอืตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพยีงความเหน็เกี่ยวกบัความเสีย่งหรอืความน่าเชื่ อถือของตราสารหนี้นัน้ๆ หรอืของบรษิทันัน้ๆ โดยเพพาะ 
ความเหน็ทีร่ะบุในการจดัอนัดบัเครดตินี้มไิดเ้ป็นค าแนะน าเกีย่วกบัการลงทนุ หรอืค าแนะน าในลกัษณะอื่นใด การจดัอนัดบัและขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานใดๆ ทีจ่ดัท า หรอืพมิพเ์ผยแพร่โดย บรษิทั ทรสิ
เรทติง้ จ ากดั ไดจ้ดัท าขึน้โดยมไิดค้ านึงถงึความตอ้งการดา้นการเงนิ พฤตกิารณ์ ความรู ้และวตัถุประสงคข์องผูร้บัขอ้มลูรายใดรายหนึ่ง ดงันัน้ ผูร้บัขอ้มลูควรประเมนิความเหมาะสมของขอ้มูลดงักล่าว
ก่อนตดัสนิใจลงทุน บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั ได้รบัขอ้มูลทีใ่ช้ส าหรบัการจดัอนัดบัเครดตินี้จากบริษทัและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ทีเ่ชื่อ ว่าเชื่อถอืได ้ดงันัน้ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั จงึไม่รบัประกนัความ
ถูกต้อง ความเพยีงพอ หรอืความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลใดๆ ดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบต่อความสูญเสยี หรือความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจาก ความไม่ถูกต้อง ความไม่เพยีงพอ หรอืความไม่
ครบถว้นสมบูรณ์นัน้ และจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้ผดิพลาด หรอืการละเวน้ผลทีไ่ดร้บัหรอืการกระท าใดๆโดยอาศยัขอ้มลูดงักล่าว ทัง้นี้ รายละเอยีดของวธิกีารจดัอนัดบัเครดติของ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จ ากดั 
เผยแพร่อยูบ่น Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html 
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