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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ กลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริษัท 

 

กลุ่มธุรกิจโรงแรม 

วิสัยทศัน์  กา้วสู่การเป็นกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทชั+นนาํของคนไทยในระดบัโลก 
พนัธกิจ ส่งมอบประสบการณ์ความเป็นไทยที�สอดรับกบัเอกลกัษณ์เฉพาะถิ�นของจุดหมายปลายทางทั�วโลกเพื�อ

สร้างความประทบัใจให้กับลูกค้าทุกคน ด้วยการผสานนวตักรรมการให้บริการที�แฝงความอบอุ่นแบบ
ครอบครัว และความทุ่มเทของชาวเซ็นทารา ที�พร้อมมุ่งมั�นขบัเคลื�อนธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ั�งยืน 

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 
ธุรกิจโรงแรม ไดก้าํหนดยุทธศาสตร์การเติบโตของธุรกิจ เพื�อให้โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราก้าวขึ+นมามีบทบาทที�
โดดเด่นในระดบัภูมิภาค ภายใต้กรอบการดาํเนินธุรกิจดงันี+  โดยมีแผนการดาํเนินงาน 5 ปี (2562-2566) การขยายพอร์ตการ
ลงทุนทั+งในประเทศและต่างประเทศเพิ�มขึ+นเป็น = เท่า การบุกเบิกและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และการเสริมสร้าง
โครงสร้างพื+นฐานที�สาํคญั 
 

กลุ่มธุรกิจอาหาร 

วิสัยทศัน์  เป็นผูน้าํธุรกิจร้านอาหารอนัดบั 1 ในใจผูบ้ริโภค ดว้ยนวตักรรมและการส่งมอบมื+ออาหารที�คุม้ค่าให้กับ
ผูบ้ริโภคในทุกโอกาส 

พนัธกิจ  ส่งมอบมื+ออาหารที�อร่อย คุม้ค่า คุม้ราคา จากการบริการดว้ยใจของชาวซีอาร์จีใหก้บัลกูคา้ทุกคน และมุ่งมั�น
สรรสร้างนวตักรรมที�ตอบสนองไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภค เพื�อส่งต่อประสบการณ์ที�ดีให้กบัลูกค้าและการ
ขบัเคลื�อนธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ั�งยนื 

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 
ธุรกิจอาหาร บริษทัมีเป้าหมายที�จะเป็นผูน้าํในธุรกิจอาหาร  โดยการส่งมอบมื+ออาหารที�อร่อย คุม้ค่า คุม้ราคา จากการบริการดว้ย
ใจของชาว CRG ใหก้บัลกูคา้ทุกคน และมุ่งมั�นสรรสร้างนวตักรรมที�ตอบสนองไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภค เพื�อส่งต่อประสบการณ์
ที�ดีให้กบัลูกคา้และการขบัเคลื�อนธุรกิจให้เติบโตอยา่งย ั�งยนื เพื�อที�จะบรรลุเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจบริษทั มีแผนการขยาย
สาขาของแบรนดเ์ดิมที�บริษทัมีอยูใ่หค้รอบคลุมทั�วประเทศไทย เพื�อเป็นการขยายฐานลูกคา้ และเพื�อเป็นทางเลือกใหก้บัลกูคา้ทั+ง
ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจงัหวดั โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานสินคา้ให้อยู่ในระดบัสูง และการพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆอยู่เสมอ  นอกเหนือจากนี+  บริษทัยงัมีแผนการเพิ�มแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาใน Portfolio ของบริษทั เพื�อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคที�มีความหลากหลายมากขึ+น บริษทัยงัมีแผนในการขยายธุรกิจออกสู่ต่างประเทศเพื�อขยายฐานลูกคา้และ
เป็นการสร้างโอกาสในการทาํรายไดแ้ละกาํไรเพิ�มขึ+นในอนาคต  
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1.2 การเปลี,ยนแปลงพัฒนาการที,สําคญั 

ความเป็นมาและพฒันาการที,สําคญั 
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด ได้จดทะเบียนก่อตั+ งเมื�อวนัที� 26 ธันวาคม 2523 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ�มจาํนวน 
300,000,000 บาท โดยกลุ่มจิราธิวฒัน์ เพื�อดาํเนินการก่อสร้างโรงแรมประเภทเดอร์ลุกซ์ ขนาด 26 ชั+น ประกอบดว้ยห้องพกัหรู
จาํนวน 607 ห้อง รวมถึงหอ้งจดัเลี+ยงและสิ�งอาํนวยความสะดวกอื�น ๆ อยา่งพร้อมมูล เมื�อการก่อสร้างโรงแรมรวมทั+งปัจจยัอยา่ง
อื�นได้แล้วเสร็จ ได้เปิดดาํเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2526 โดยทาํสัญญาว่าจ้างกลุ่ม Hyatt International 
Corporation เขา้มาบริหารจดัการ โดยใชชื้�อโรงแรมว่า โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลพลาซา ต่อมาทางกลุ่มผูถ้ือหุ้นของบริษทัไดข้อ
ยกเลิกสญัญาการจดัการบริหารโรงแรมกบักลุ่ม Hyatt International Corporation เมื�อวนัที� 31 ธนัวาคม 2530 
เริ�มตั+งแต่ปี 2531 โรงแรมไดเ้ปลี�ยนชื�อใหม่เป็น โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ภายใตก้ารบริหารงานของบริษทัเอง โดยบุคลากรส่วน
ใหญ่ของโรงแรมยงัคงเป็นชุดเดิมที�มีความรู้ ประสบการณ์ และมาตรฐานการใหบ้ริการในระดบัสากล 
ปี 2533 บริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ปี 2536 บริษทัไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน มีชื�อว่า บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2537 บริษทัไดเ้ริ�มดาํเนินกิจการในธุรกิจอาหารบริการด่วน 
ปี 2544 บริษทัไดท้าํสัญญาสิทธิกับบริษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อให้บริษทัได้รับสิทธิในการดาํเนินกิจการ

โรงแรมภายใตชื้�อ “โซฟิเทล” และใชชื้�อว่า “โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทารา แกรนด ์กรุงเทพ” ปัจจุบนัคือ “โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ” 

ปี 2550 ปลายเดือนมิถุนายน  บริษทัไดป้ระกาศรีแบรนด์ธุรกิจโรงแรมใหม่ทั+งหมด จากคาํนาํหน้าว่า  "เซ็นทรัล" เป็น 
"เซ็นทารา" โดยแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ "เซ็นทารา แกรนด"์ สาํหรับโรงแรมระดบั 5 - 6 ดาว ขณะที�ระดบั 4 ดาว จะ
ใชชื้�อ "เซ็นทารา" 

 
พัฒนาการที
สาํคัญของบริษัทย่อยในธุรกิจโรงแรมมีดังนี� 
ปี 2529 เริ�มดาํเนินกิจการโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลหวัหินรีสอร์ท 
ปี 2531 เริ�มสญัญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลวงศอ์มาตยบี์ชรีสอร์ท 
ปี 2533 เริ�มดาํเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล ์
ปี 2536/37 เริ�มดาํเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลโฟลท้ติ+ง ยา่งกุง้ ประเทศพม่า 
ปี 2538 เริ�มดาํเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา หาดใหญ่ 
ปี 2539 เริ�มดาํเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท 
ปี 2540 เริ�มสญัญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลวอเตอร์ฟร้อนทส์วีท ภูเก็ต 
ปี 2541  เริ�มดาํเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลบตัเตอร์ฟลายวิลเลจ เกาะสมุย 
ปี 2542  เริ�มดาํเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลกะรนวิลเลจ ภูเก็ต  
 และโรงแรมเซ็นทรัลสมุยวิลเลจ (เปลี�ยนชื�อจากเซ็นทรัลบตัเตอร์ฟลายวิลเลจ) 
ปี 2543 ยา้ยโรงแรมเซ็นทรัลโฟลท้ติ+ง ไปประเทศติมอร์ตะวนัออก  
 เปลี�ยนชื�อเป็นโรงแรมเซ็นทรัลมาริไทม ์ดิลี ติมอร์ตะวนัออก 
ปี 2546 เริ�มงานก่อสร้างโครงการโรงแรมเซ็นทรัลกระบี�เบยรี์สอร์ท 
ปี 2548 เริ�มสญัญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวนั เชียงใหม่ 
 เริ�มดาํเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลกระบี�เบยรี์สอร์ทเมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม 
 หยดุดาํเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม ์ดิลี 
 หยดุดาํเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลวงศอ์มาตยบี์ชรีสอร์ท พทัยา เพื�อเริ�มงานก่อสร้างโครงการ 
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 โรงแรมเซ็นทรัลมิราจบีชรีสอร์ท พทัยา 
 เริ�มงานก่อสร้างโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวลิด ์
ปี 2549 เลิกสญัญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลวอเตอร์ฟร้อนทส์วที 
 ขายทรัพยสิ์นของโรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม ์ดิลี 
 เริ�มกิจการร่วมคา้ในโรงแรมเซ็นทรัลกะรนบีชรีสอร์ท ภูเก็ต 
 เริ�มกิจการร่วมคา้ในโรงแรมเซ็นทรัลกะตะรีสอร์ท ภูเก็ต 
 เปิดใหบ้ริการโรงแรมเซ็นทรัลกระบี�เบยรี์สอร์ท เตม็โครงการ (grand opening) ในเดือนพฤจิกายน 2549 
ปี 2550 เริ�มดาํเนินกิจการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเปิดให้บริการ

คอนเวนชั�นเซ็นเตอร์ หอ้งประชุม และหอ้งจดัเลี+ยงในเดือนกรกฎาคม 2550  
ปี 2551 เริ�มสญัญาบริหารโรงแรมเซ็นทาราชานทะเลรีสอร์ทและวลิลา จงัหวดัตราด  
 ลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“กองทุนรวม“) ใน 

สดัส่วนร้อยละ 25 และนาํที�ดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนดบี์ชรีสอร์ท สมุยออกให้กองทุนรวมเช่าระยะ
ยาว  ลงนามในสัญญาบริหารโรงแรมกบั Regent Maldives Pvt.Ltd. (โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอร์แลนด์รีสอร์ท
และสปา มลัดีฟส์) 

 ลงทุนใน Regent Maldives Pvt.Ltd. ในสดัส่วนร้อยละ 25  
 เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์ เซ็นทรัลเวิลดเ์ตม็โครงการ (grand opening) ในเดือนธนัวาคม  
ปี 2552 ต่อสัญญาเช่าช่วงที�ดินและอาคารโรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด ์กรุงเทพฯ ไปอีก 20 ปี สิ+นสุดในปี 2571 
 เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีชรีสอร์ท พัทยา เต็มโครงการ (grand opening) ในเดือน

พฤศจิกายน 2552 
 เปิดให้บริษทัโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอร์แลนด์ รีสอร์ท และสปา มลัดิฟส์ เต็มโครงการ (grand opening) ใน

เดือน พฤศจิกายน 2552 
 ลงนามในสัญญาบริหารโรงแรม k แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรมบุณฑรีก์ สปา รีสอร์ทและวิลลาสมุย เซ็นทารารีสอร์ทเซ็น

ทาราปาริญา รีสอร์ทและวิลลา เกาะพงนั โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อุดรธานี ศิริปันนาวิลลา รี
สอร์ท เชียงใหม่ – เซ็นทาราบูติคคอลเลกชนั โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ ขอนแก่น โรงแรมเซ็น
ทารารีสอร์ทหวัหิน Moksah Himalava Spa Resort และ Centara Grand Beach Resort & Spa Sokhna 

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

 เปิดเซ็นทราแอชลี ป่าตอง ภูเก็ต โรงแรมระดบักลางภายใตแ้บรนด ์“เซ็นทรา” แห่งแรก 110 หอ้ง 
 ขยายแบรนด ์เซ็นทารา บติูก คอลเลกชั�น จาก 1 โรงแรม เป็น 12 โรงแรม 494 หอ้ง 
 จาํนวนโรงแรมและรีสอร์ทที�เซ็นเทลเป็นเจา้ของเองทั+งสิ+น 14 โรงแรม t,671 หอ้ง 
 รับบริหารโรงแรมเพิ�ม 21 แห่ง ทาํให้มีจาํนวนโรงแรมและรีสอร์ทที�รับบริหารทั+งสิ+น 30 โรงแรม 3,521 หอ้ง 
ปี 2554 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต (หาดกะรน) ระดบัหา้ดาว ใหบ้ริการเต็มโครงการ ในเดือนกุมภาพนัธ์ 

2554 
 เปิดรีสอร์ทบริหารจดัการแห่งแรกในประเทศเวียดนาม         36 ห้อง 
 เปิดโรงแรมบริหารจดัการแห่งแรกในประเทศฟิลิปปินส์         96 ห้อง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยทั+งหมด 11 แห่ง          2,682 ห้อง 
 มีสถานที�ใหม่คือเกาะชา้งจงัหวดัตราด  
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศทั+งหมด 12 แห่ง 1,830 หอ้ง 
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 มีประเทศใหม่คืออินโดนีเซีย ศรีลงักา จีน และเกาะมอริเชียส  
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที�ลงทุนและบริหารเองทั+งหมด 15 แห่ง ในประเทศไทย          3,827 หอ้ง 
 และมลัดีฟส์ (เปิดใหบ้ริการแลว้ 14 แห่ง จาํนวน 3,685 หอ้ง) 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที�บริหารจดัการทั+งหมด 40 แห่ง ในประเทศไทย            10,647 หอ้ง 
 เวยีดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย ศรีลงักา เกาะมอริเชียส และจีน 
ปี 2555 ยกเลิกสัญญาสิทธิและสัญญาบริหารจดัการกบับริษทั เอเอพีซี (ประเทศไทย) จาํกดั ในโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทารา

แกรนด์ กรุงเทพฯ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน  และโรงแรมโนโวเทลเซ็นทารา 
หาดใหญ่ และไดบ้ริหารงานภายใตแ้บรนดเ์ซ็นทาราและเปลี�ยนชื�อเป็นโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท และวิลลา หัวหิน และโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 
ตามลาํดบั เมื�อวนัที� 1 มกราคม 2555 

 บริษทัได้ซื+อหุ้นเพิ�มในบริษทั โรงแรม กะรน ภูเก็ต จาํกดั (โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต) เมื�อวนัที� 27 
กุมภาพนัธ์ 2555 ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัเพิ�มขึ+นเป็นร้อยละ ku 

 บริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั�นแนลแมนเนจเม้นท์ จาํกัด ซึ� งเป็นบริษัทย่อย ได้ซื+อหุ้นเพิ�มในบริษัท R.M.L. 
LEISURE Pvt. Ltd. (โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์ไอแลนด ์รีสอร์ทและสปา มลัดีฟส์) เมื�อวนัที� 3 ธนัวาคม 2555 ทาํ
ใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัเพิ�มขึ+นเป็นร้อยละ 74 

 เปิดใหบ้ริการโรงแรมแห่งแรกที�เกาะมอริเชียส เซ็นทาราป็อสตล์าฟาแยต็รีสอร์ท       100 ห้อง 
 และสปา มอริเชียส   
 เปิดใหบ้ริการโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ ขอนแก่น       196 ห้อง 
 เปิดใหบ้ริการโรงแรมเซ็นทราศูนยร์าชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจง้วฒันะ         204 ห้อง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย 3 แห่ง        307 ห้อง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ 2 แห่ง       308 ห้อง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที�ลงทุนและบริหารเอง 15 แห่งในประเทศไทย 
 และเกาะมลัดีฟส์       3,827 ห้อง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 43 แห่งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม       7,393 ห้อง 
 ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลงักา ประเทศอินเดีย เกาะมลัดีฟส์ ประเทศจีน 
 และเกาะมอริเชียส 
ปี 2556 บริษทัไดซื้+อหุ้นเพิ�มในบริษทั โรงแรม กะรน ภูเก็ต จาํกัด (โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต) เมื�อวนัที� 27 

กุมภาพนัธ์ 2556 ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัเพิ�มขึ+นเป็นร้อยละ 99.3 
 เปิดให้บริการโรงแรม แห่งที� = ในสาธารณรัฐ มลัดีฟส์ภายใตชื้�อ เซ็นทาราราสฟชิู                                140 ห้อง 
 รีสอร์ท และ สปา มลัดีฟส์ 
 เปิดให้บริการ เซ็นทาราซีววิรีสอร์ท เขาหลกั                                                                                      218 หอ้ง 
 เปิดให้บริการ โรงแรม เซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลียน กรุงเทพฯ                                                  281 หอ้ง 
 เปิดให้บริการ โรงแรม เซ็นทรัล สเตชั�น กรุงเทพฯ                                                                               150 หอ้ง 
 เปิดให้บริการ เซ็นทาราแกรนดโ์มดสัรีสอร์ทและสปา พทัยา                                    215 หอ้ง 
 เปิดให้บริการ เซ็นทาราแกรนดพ์ระตาํหนกัรีสอร์ท พทัยา                                                    165 ห้อง 
 เปิดให้บริการ เซ็นทาราปัสสิกุดาห์รีสอร์ทและสปา ศรีลงักา                                                             125 หอ้ง  
 เปิดให้บริการ เซ็นทาราแกรนดอ์ซัซูริรีสอร์ทและสปา มอริเชียส                                   100 หอ้ง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย 8 แห่ง                                              1,398 หอ้ง 
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 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ 2 แห่ง                                                    660 หอ้ง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที�ลงทุนและบริหารเอง 15 แห่งในประเทศไทยและเกาะมลัดีฟส์                   3,825 หอ้ง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 51 แห่งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม                       
 ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลงักา เกาะมลัดีฟส์ ประเทศจีน เกาะมอริเชียส 
 ประเทศเอธิโอเปีย และการ์ตา้                                                                                                                 9,396 ห้อง 
ปี 2557 บริษทัไดซื้+อหุ้นเพิ�มในบริษทั โรงแรม กะตะ ภูเก็ต จาํกัด (โรงแรมเซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภูเก็ต) เมื�อวนัที� 7 

ตุลาคม 2557 ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัเพิ�มขึ+นเป็นร้อยละ 99 
 รีแบรนดโ์รงแรมระดบั u ดาวในภูเก็ต : โรงแรมเซ็นทาราบลมูารีนรีสอร์ทและสปา ภูเก็ต                      266 หอ้ง 
 เปิดให้บริการ โรงแรมเซ็นทารา ซียแ์ซนด ์รีสอร์ทและสปา ศรีลงักา                                                       165 ห้อง 
 เปิดให้บริการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์อซูรี รีสอร์ท เกาะมอริเชียส                                                      100 ห้อง 
 เปิดให้บริการ โรงแรมเซ็นทารา นูซา ดวั รีสอร์ท อินโดนีเซีย                                                                    14 หอ้ง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย 8 แห่ง                                                2,229 หอ้ง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ 3 แห่ง                                                    495 หอ้ง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที�ลงทุนและบริหารเอง 15 แห่ง ในประเทศไทย                                              3,825 ห้อง 
 และเกาะมลัดีฟส์   
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 60 แห่งในประเทศไทย ลาว ประเทศเวยีดนาม                       
 ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลงักา เกาะมลัดีฟส์ ประเทศจีน เกาะมอริเชียส 
            ประเทศเอธิโอเปีย การ์ตา้ และโอมาน                                                                                                 11,230 หอ้ง 
 รวมทั+งสิ+น 75 แห่ง                                                                                                                               15,055 หอ้ง 
ปี 2558 เปิดใหบ้ริการโรงแรม เซ็นทารา คิว รีสอร์ท ระยอง หลงัจากปรับปรุงใหม่                 41 หอ้ง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีแบรนดศู์นยก์ารประชุม ในประเทศ 1 แห่ง                150 หอ้ง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศจีน 3 แห่ง               596 หอ้ง 
 ลงนามสญัญาบริหารจดัการโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ 4 แห่ง  (เวยีดนาม ตุรกี     

โดฮา  และ คิวบา) 
1,351 หอ้ง 

 ลงทุนก่อสร้าง COSI Hotel สมุย 151 หอ้ง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที�ลงทุนและบริหารเองที�เปิดใหบ้ริการแลว้ 15 แห่ง ในประเทศ

ไทย และเกาะมลัดีฟส์ และที�อยูร่ะหว่างดาํเนินการก่อสร้าง COSI Hotel สมุย 1 แห่ง 
3,976 หอ้ง 

 รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 53 แห่งในประเทศไทย ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย ศรี
ลงักา เกาะมลัดีฟส์  จีน การ์ตา้ โอมาน และคิวบา 

10,607 หอ้ง 

 รวมทั+งสิ+น 69 แห่ง 14,583 หอ้ง 
ปี 2559 เปิดใหบ้ริการโรงแรมใหม่ในประเทศไทย 3 แห่ง ไดแ้ก่  
 - โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารามารีสรีสอร์ท จอมเทียน 282 หอ้ง 
 - โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราภูพาโนรีสอร์ท กระบี� 158 หอ้ง 
 - โรงแรมเซ็นทารา อาซวัร์ พทัยา 96 หอ้ง 
 ลงนามบริการจดัการโรงแรมในประเทศไทย 1 แห่ง 180 หอ้ง 
 ลงนามบริการจดัการโรงแรมในกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร์ 1 แห่ง =z{ หอ้ง 
 ร่วมลงทุนโรงแรมในนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 แห่ง 550 หอ้ง 
 ลงทุนโรงแรมแบรนดโ์คซี�ในเมืองพทัยา 1 แห่ง 280 หอ้ง 
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 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที,ลงทุนและบริหารเองที�เปิดใหบ้ริการแลว้ 15 แห่ง ในประเทศ
ไทย 13 แห่ง มลัดีฟส์ 2 แห่ง และที�อยู่ระหวา่งดาํเนินการก่อสร้างไดแ้ก่ โรงแรมแบรนด์
โคซี� 2 แห่ง และโรงแรมที�ร่วมลงทุนในนครดูไบ 1 แห่ง 

4,806 หอ้ง 

 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที,บริหารจัดการ ซึ� งเปิดให้บริการแลว้ 22 แห่ง ในประเทศไทย, 
เวยีดนาม และศรีลงักา และที�อยูร่ะหวา่งดาํเนินการสร้างอีก 25 แห่ง ในประเทศไทย, 
เวยีดนาม, อินโดนีเซีย, จีน, ลาว, ศรีลงักา, โดฮา, กาตาร์, คิวบา และตุรกี 

9,330 หอ้ง 

 รวมโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทั1งสิ1น 65 แห่ง 14,136 ห้อง 
ปี 2560 เปิดใหบ้ริการโรงแรมใหม่ในตะวนัออกกลาง 1 แห่ง  152 หอ้ง 
 - โรงแรมเซ็นทรามสักตั  
 เปิดใหบ้ริการโรงแรมใหม่ในประเทศไทย 1 แห่ง 

- โรงแรมโคซี� สมุย เฉวง 
151 หอ้ง 

 ลงนามบริการจดัการโรงแรมในประเทศไทย 1 แห่ง 245 หอ้ง 
 ลงนามบริการจดัการโรงแรมในปากเซ ประเทศลาว 1 แห่ง 162 หอ้ง 
 ลงนามบริการจดัการโรงแรมในมลัดีฟส์ 1 แห่ง 101 หอ้ง 
 ลงนามบริการจดัการโรงแรมในพนมเปญ ประเทศกมัพชูา 1 แห่ง 240 หอ้ง 
 ลงทุนโรงแรมในมลัดีฟส์ 2 แห่ง 300 หอ้ง 
 ลงทุนโรงแรมแบรนดเ์ซ็นทรา กรุงเทพฯ 1 แห่ง 204 หอ้ง 
 ลงทุนโรงแรมแบรนดเ์ซ็นทาราแกรนดที์�เกาะสมุย 1 แห่ง 203 หอ้ง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที,ลงทุนและบริหารเองที�เปิดใหบ้ริการแลว้ 17 แห่ง  

ในประเทศไทย 15 แห่ง มลัดีฟส์ 2 แห่ง โรงแรมแบรนดโ์คซี� 1 แห่ง เซ็นทาราในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ 1 แห่ง และในมลัดีฟส์อีก 2 แห่งที�อยูใ่นระหว่างดาํเนินการ 

5,310 หอ้ง 

 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที,บริหารจัดการ ซึ� งเปิดให้บริการแลว้ 21 แห่ง  
ในประเทศไทย เวียดนาม โอมาน และศรีลงักา นอกจากนี+ยงัมีอีก 16 โรงแรมและรีสอร์ท
ที�ไดล้งนามบริหารจดัการเพิ�มเติมในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย จีน ลาว โดฮา 
มลัดีฟส์ กาตาร์ คิวบา และกมัพชูา 

6,582 หอ้ง 

 รวมโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทั1งสิ1น 58 แห่ง 11,892 ห้อง 
ปี 2561 เปิดใหบ้ริการโรงแรมใหม่ในตะวนัออกกลาง 1 แห่ง  265 หอ้ง 
 - เซ็นทารา เวสตเ์บย ์เรสซิเดนซ์และสวีท โดฮา  
 ลงนามบริการจดัการโรงแรมในประเทศไทย 6 แห่ง 954 หอ้ง 
 ลงนามบริการจดัการโรงแรมในประเทศลาว 3 แห่ง 216 หอ้ง 
 ลงทุนโรงแรมแบรนดโ์คซี� ที�จงัหวดัเชียงใหม่ 1 แห่ง 130 หอ้ง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที,ลงทุนและบริหารเองที�เปิดใหบ้ริการแลว้ 17 แห่ง แบ่งเป็นใน

ประเทศไทย 15 แห่ง โรงแรมแบรนดโ์คซี� = แห่ง และมลัดีฟส์ = แห่ง เซ็นทาราใน
อาหรับเอมิเรตส์ | แห่ง และในมลัดีฟส์อีก = แห่งอยูใ่นระหว่างดาําเนินการ 

5,507 หอ้ง 

 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที,บริหารจัดการ ซึ� งเปิดให้บริการแลว้ 22 แห่ง  
ในประเทศไทย เวียดนาม ศรีลงักา โอมาน และกาตาร์ นอกจากนี+ยงัมีอีก =u แห่งที�ได ้
ลงนามบริหารจดัการเพิ�มเติมในประเทศไทย อินโดนีเซีย กมัพชูา ลาว จีน กาตาร์  

7,970 หอ้ง 
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มลัดีฟส์ และตุรกี 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทั1งสิ1น :; แห่ง 13,477 ห้อง 

ปี 2562 เปิดใหบ้ริการโรงแรมใหม่ในประเทศไทย 5  แห่ง   
 โรงแรมโคซี� พทัยา วงศอ์มาตย ์บีช 

เซ็นทารา อ่าวนางบีช รีสอร์ทและสปา กระบี� 
เซ็นทารา ซนัไรซ่า เรสซิเดนซ์และสวีท ศรีราชา 
โรงแรมไมข้าว 
ไมข้าว ดรีม วิลลา รีสอร์ทและสปา เซ็นทาราบูติกคอลเลกชนั 

282 หอ้ง 
179 หอ้ง 
145 หอ้ง 
|u= หอ้ง 

== หอ้ง 
 ลงนามบริการจดัการโรงแรมในประเทศลาว 1 แห่ง 48 ห้อง 
 ลงนามบริการจดัการโรงแรมในประเทศกาตา้ร์ 2 แห่ง 252 หอ้ง 
 ลงนามบริการจดัการโรงแรมในประเทศพม่า 1 แห่ง 95 ห้อง 
 ลงนามบริหารจดัการโรงแรมในประเทศไทย 4 แห่ง 634 หอ้ง 
 ร่วมลงทุนโรงแรมในเมืองโอซากา้ ประเทศญี�ปุ่น 1 แห่ง 515 หอ้ง 
 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที,ลงทุนและบริหารเองที,เปิดใหบ้ริการแลว้ 18 แห่ง แบ่งเป็นใน

ประเทศไทย 16 แห่ง และมลัดีฟส์ = แห่ง ที�อยูร่ะหวา่งดาํเนินการก่อสร้างไดแ้ก่โรงแรมโค
ซี�ในประเทศไทย 1 แห่ง โรงแรมเซ็นทาราในมลัดีฟส์ = แห่ง โรงแรมเซ็นทาราในอาหรับ
เอมิเรตส์ | แห่ง และโรงแรมเซ็นทาราแกรนดใ์นญี�ปุ่น 1 แห่ง  

6,049 หอ้ง 

 รวมโรงแรมและรีสอร์ทที,บริหารจัดการ ซึ� งเปิดใหบ้ริการแลว้ 25 แห่ง  
ในประเทศไทย เวียดนาม ศรีลงักา โอมาน และกาตาร์ นอกจากนี+ยงัมีอีก 28 แห่งที�ไดล้ง
นามบริหารจดัการเพิ�มเติมในประเทศไทย อินโดนีเซีย กมัพชูา เมียนมาร์ ลาว จีน กาตาร์ 
มลัดีฟส์ และตุรกี 

8,709 หอ้ง 

 รวมโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทั1งสิ1น 76 แห่ง 14,758 ห้อง 
   
พัฒนาการที
สาํคัญของบริษัทย่อยในธุรกิจอาหารบริการด่วนมีดังนี� 
ปี 2536 เริ�มดาํเนินกิจการโรงงานผลิตไอศกรีมพรีเมี�ยม ภายใต ้บริษทั บาสกิ+น-ร้อบบิ+นส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ� งภายหลงั

ไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็นบริษทั บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จาํกดั โดยบริษทั เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมน้ท ์จาํกดั ร่วมลงทุนกบั 
Allied Domecq Retailing International ในสดัส่วน 50:50 

ปี 2537 เริ�มดาํเนินกิจการธุรกิจอาหารบริการด่วน โดยการซื+อหุ้นของบริษทั ไทย แฟรนไชซิ�ง จาํกดั ผูไ้ดรั้บสิทธิในแบ
รนด์ มิสเตอร์ โดนทั (Mister Donut), บริษทั เซ็นทรัลฟาสตฟ์ู้ ดกรุ๊ป จาํกดั ผูไ้ดร้ับสิทธิในแบรนด ์เคเอฟซี (KFC) 
และบริษทั เซ็นทรัลไอศกรีม จาํกดั ผูไ้ดรั้บสิทธิในแบรนด ์บาสกิ+น-ร้อบบิ+นส์ (Baskin-Robbins) 

ปี 2544 ขยายการดาํเนินกิจการในธุรกิจอาหารบริการด่วน โดยการซื+อหุ้นของบริษทั ฟู้ ด โนเวลตี+ ส์ จาํกดั ผูไ้ดร้ับสิทธิใน
แบรนด์ อานตี+  แอนส์ (Auntie Anne’s) และบริษัท เซ็นทรัล พิซซ่า จาํกัด ผูไ้ด้รับสิทธิในแบรนด์ พิซซ่า ฮัท 
(Pizza Hut) 

ปี 2546 ปรับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจอาหารบริการด่วน โดยเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทัย่อยทั+ง 5 
บริษทัให้เป็น 84% เท่ากนัทั+งหมด และให้บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง คือบริษทั เซ็นทรัล พิซซ่า จาํกัด เขา้ซื+อหุ้นของ
บริษทัย่อยอีก 4 แห่ง พร้อมรับโอนธุรกิจเขา้มาอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัเดียวกนั และไดเ้ปลี�ยนชื�อ
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เป็น บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารงานในภาพรวม และกาํหนด
นโยบายในการจดัการธุรกิจของทั+ง 5 แบรนดใ์หเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ปี 2546 ปรับโครงสร้างการลงทุนในกิจการโรงงานผลิตไอศกรีมพรีเมี�ยม โดยเพิ�มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั บี-อาร์ 
(ไทยแลนด)์ จาํกดั จาก 50% เป็น 100% 

ปี 2548 ปรับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจอาหารบริการด่วนโดยเพิ�มสดัส่วนการถือหุน้ใน บริษทั เซ็นทรัล 
  เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั จาก 84% เป็น 100% 
ปี 2548 ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท โดยให้บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกัด ถือหุ้นของ บริษัท  

บี-อาร์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั ทั+งหมด 100% 
ปี 2550 ไดรั้บสิทธิในแบรนดเ์ปปเปอร์ลนัช ์(Pepper Lunch) และเริ�มเปิดสาขาแรกในเดือนพฤศจิกายน 
ปี 2551 ไดรั้บสิทธิในแบรนด ์เบียร์ด ปาปาส์ (Beard Papa’s) ในเดือนพฤศจิกายน  
ปี 2552 ไดรั้บสิทธิ� ในแบรนด ์ชาบูตง (Chabuton) โคล สโตน ครีเมอรี ( Cold Stone Creamery) ซึ� งจะเปิดให้บริการในปี 

=��t พร้อมแบรนด ์ริว ชาบ ูชาบ ู(Ryu Shabu Shabu) ซึ�งบริษทัคิดคน้และพฒันาขึ+นเอง 
 ปิดการดาํเนินงานแบรนด ์พซิซ่า ฮทั ตั+งแต่ | พฤษภาคม 2552 
 ทยอยปิดสาขาของ บาสกิ+น-ร้อบบิ+นส์ ตั+งแต่ไตรมาส 3 ปี 2552 และปิดทั+งหมด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2552 
ปี 2553 เปิดใหบ้ริการแบรนด ์ชาบตูง (Chabuton) โคล สโตน ครีมเมอรี�  (Cold Stone Creamery) ในเดือนมีนาคม และเปิด

ให้บริการแบรนด์ ริว ชาบู ชาบู (RYU Shabu Shabu) ซึ� งบริษัทพัฒนาขึ+ นเอง นอกจากนี+ ยงัได้ซื+ อลิขสิทธิ�
เครื�องหมายการค้าพร้อมสูตรการผลิต การบริหารจดัการ และสิทธิ� ในการขยายสาขาทั+งภายในและภายนอก
ประเทศ ภายใต้แบรนด์ “เดอะ เทอเรส”(The Terrace) และเป็นผูรั้บจ้างบริหารจดัการร้านอาหารเดอะ เทอเรส 
ให้กบั บริษทั หอ้งอาหาร ซี.ดี.เอส. จาํกดั รวมถึงบริษทัได้ทดลองเปิดใหบ้ริการร้านกาแฟและโดนทั ภายใตแ้บ
รนด ์“คาเฟ่ อนัโดนนั” ซึ�งเป็นร้านคาเฟ่สไตลญี์�ปุ่นแห่งแรกของประเทศไทย 

ปี 2554 เปิดให้บริการแบรนด์ โยชิโนยะ (Yoshinoya) ในเดือนสิงหาคม และเข้าซื+อกิจการร้านโอโตยะและสิทธิ� การ
บริหารแบรนด์ โอโตยะ ในประเทศไทยทั+งหมด และสิทธิ� การขยายสาขาแบรนดโ์อโตยะในเขตภูมิภาคเอเซีย โดย
เขา้เริ�มบริหารกิจการโอโตยะในประเทศไทยในเดือน กนัยายน 2554 นอกจากนี+ ยงัไดเ้ปิดสาขาแบรนด ์เดอะ  เทอ
เรส (The Terrace) ภายใตก้ารบริหารของบริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”)ในเดือนตุลาคม 2554 

ปี 2555 บริษทัฯ สามารถสร้างการเติบโตของรายไดร้วม เท่ากบั 8,258  ลา้นบาท เพิ�มขึ+นร้อยละ 27.1 จากปี 2554 ซึ�งถือได้
ว่าเป็นการเติบโตที�สูงที�สุด โดยมีจาํนวนสาขารวมทั+งสิ+น  677 สาขา  

ปี 2556 บริษทัฯ เปิดใหบ้ริการแบรนด ์เทนยะ (Tenya) สาขาแรกในเดือนตุลาคม  
ปี 2557 บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิ� ในแบรนด ์คตัสึยะ (Katsuya) เปิดใหบ้ริการสาขาแรกในเดือนกรกฎาคม 
ปี 2558   บริษทัฯ สามารถสร้างการเติบโตของรายไดร้วม เท่ากบั 10,098 ลา้นบาท เพิ�มขึ+นร้อยละ 2.0  จากปี 2557 โดยมี

จาํนวนสาขารวมทั+งสิ+น  792 สาขา   
ปี 2559   บริษทัฯ มีการปรับตวัต่อสภาพ เศรษฐกิจในสถานการณ์ ต่างๆ เน้นพฒันาประสิทธิภาพ และขยายสาขาของแบ

รนด์ที�มีอยูใ่ห้เตม็ศกัยภาพ  ส่งผลใหใ้นปี 2559 บริษทัฯ มีรายไดร้วม 10,529  ลา้นบาท เพิ�มขึ+นร้อยละ 4.3  จากปี
ก่อน โดยมี จาํนวนสาขารวมทั+งสิ+น  kt{ สาขา โดยบริษทัฯ ปิดการดาํเนินงานแบรนด ์ริว ชาบู ชาบู (Ryu Shabu 
Shabu)  ตั+งแต่ 1 มกราคม 2559 

ปี 2560   บริษทัฯ มีรายไดร้วม 10,884  ลา้นบาท เพิ�มขึ+นร้อยละ 3.4 จากปีก่อน โดยมี จาํนวนสาขารวมทั+งสิ+น  889 สาขา 
โดยในปี 2560 ที�ผ่านมา บริษทัฯ เปิดสาขาใหม่ทั+งสิ+นรวม 99 สาขา 

ปี 2561   บริษทัฯ มีรายไดร้วม 11,892  ลา้นบาท เพิ�มขึ+นร้อยละ 9.3 จากปีก่อน โดยมี จาํนวนสาขารวมทั+งสิ+น 956 สาขา 
โดยในปี 2561 ที�ผ่านมา บริษทัฯ เปิดสาขาใหม่ทั+งสิ+นรวม 91 สาขา 
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ปี 2562  บริษทัฯ มีรายไดร้วม 12,184 ลา้นบาท เพิ�มขึ+น ร้อยละ 2.5 จากปีก่อน โดยมี จาํนวนสาขารวมทั+งสิ+น 1,064สาขา 
โดยในปี 2562 ที�ผ่านมา บริษทัฯ เปิดสาขาใหม่ทั+งสิ+นรวม 133 สาขา  

 บริษทัฯ ไดพ้ฒันาและเปิดใหบ้ริการอาหารแบรนดใ์หม่ ซึ�งบริษทัไดมี้การพฒันาขึ+นเอง 4 แบรนด ์ไดแ้ก่   

• แบรนด ์อร่อยดี (Aroi Dee)  เปิดใหบ้ริการสาขาแรกในเดือนมกราคม ,  

• แบรนด ์สุกี+ เฮา้ส์ (Suki House) เปิดใหบ้ริการสาขาแรกในเดือนเมษายน,  

• แบรนด ์ซอฟทแ์อร์ (Soft Air) เปิดใหบ้ริการสาขาแรกในเดือนกนัยายน  และ 

• แบรนดเ์กาลนู (Kowlune) สาขาแรก ในเดือนพฤศจิกายน  
นอกเหนือจากนี+  บริษทัฯ ไดมี้ขยายการดาํเนินกิจการในธุรกิจอาหารเพื�อสุขภาพ ผา่นการร่วมทุน 51% ใน บริษทั 
กรีน ฟู้ ด แฟคทอรี�  จาํกดั ซึ� งดาํเนินกิจการ ร้านอาหารสลดัแฟคทอรี�  (Salad Factory) โดย ณ สิ+นเดือนธนัวาคมมี
จาํนวนสาขาทั+งสิ+น 7 สาขา   

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษทั 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยหลายแห่งประกอบธุรกิจโรงแรม บริษทัยอ่ยสองแห่งประกอบธุรกิจอาหาร โดยมีการแบ่งการ
ดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มตามแผนภาพดงันี+  
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98.4% 

100% 

75% 

100% 

100% 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
               
 
 
 
                                                                                                             
 

                                                    

     
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*บจ.เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท เปนเจาของ  

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบีชรีสอรท ภูเก็ต 

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
ทุนชําระแลว 1,350 ลานบาท 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท พัทยา 

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยราชการ และ 
คอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 

บจ.เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอรท 
ทุนชําระแลว 185 ลานบาท 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบีชรีสอรทและวิลลา หัวหิน 

63.9% 

บจ.เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท 
ทุนชําระแลว 1.25 ลานบาท 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบีชรีสอรท สมุย 
 

100% 

บจ.เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท 
ทุนชําระแลว 670 ลานบาท 

100% 

บจ.เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ 
ทุนชําระแลว 55 ลานบาท 

โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย 

บจ.เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ 
ทุนชําระแลว 37.5 ลานบาท 

 

โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต 

บจ.เซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท 
ทุนชําระแลว 500 ลานบาท 

100% 

บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด 
ทุนชําระแลว 1,800 ลานบาท 

 

บจ. เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเมนท 
ทุนชําระแลว 250 ลานบาท 

บจ. โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา 
ทุนชําระแลว 145 ลานบาท 

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ 

บจ. โรงแรมเซ็นทรัลแมสอดฮิลล 
ทุนชําระแลว 190 ลานบาท 

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แมสอด 

บจ. เซ็นทรัลบริการซักรีด 
ทุนชําระแลว 1.5 ลานบาท 

บจ. โรงแรมกะรนภูเก็ต 
ทุนชําระแลว 520 ลานบาท 

บจ. โรงแรมกะตะภูเก็ต 
ทุนชําระแลว 120 ลานบาท 

บจ. เซ็นทาราอินเตอรเนชั่นแนลแมนเนจเมนท 
ทุนชําระแลว 150 ลานบาท 

R.M.L LEISURE Pvt. Ltd. 
ทุนชําระแลว 14 ลานเหรียญสหรัฐ 

โรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอรท ภูเก็ต 

โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอรท ภูเก็ต 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ไอรแลนด 
รีสอรทและสปา มัลดีฟส 

100% 

100% 
 

100% 

99% 

99.3% 

100% 

100% 

100% 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอก 
คอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

74% 

บจ. เอส.พี.เรียลตี้ ลันตาบีช 
ทุนชําระแลว 36 ลานบาท 

100% 

Centara Maldives Pvt.Ltd. 
ทุนชําระแลว 24.6 ลานเหรียญสหรัฐ 

โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอรท
และสปา มัลดีฟส 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

Centara (Shanghai) Hotel 
Management Co., Ltd. 

ทุนชําระแลว 12.8 ลานหยวนจีน 

CIM for Hotel Management – 
Egypt, S.A.E 

ทุนชําระแลว 125,000 ปอนดอียิปต 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบีชรีสอรทและวิลลา กระบี*่ 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ 

100% 
บจ.เซ็นทรัล เซาท พัทยา 
ทุนชําระแลว 1 ลานบาท 
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100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

51% 

25.3% 
 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

40% 

100% 

100% 

100% 

100%

100% 

100% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                    
 
 

                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                  
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ 

บจ.ทริปเปลไนน เดคคอร 
ทุนชําระแลว 80 ลานบาท 

 

บจ. เอส.พี.เรียลตี้ หาดฝร่ังรีสอรท 
ทุนชําระแลว 88.5 ลานบาท 

 

บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด 
ทุนชําระแลว 120 ลานบาท 

 

บจ. เอส.พี.เรียลตี้ พัทยา บีช  
ทุนชําระแลว 80 ลานบาท 

 

บจ. เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป 
ทุนชําระแลว 620 ลานบาท 

บจ. ซีอารจี แมนูแฟคเจอริ่ง 
ทุนชําระแลว 160 ลานบาท 

บจ. เซ็นทารา อิมพอรต-เอ็กซพอรต 
ทุนชําระแลว 1 ลานบาท 

บจ. โคซี่ โฮเต็ล 
ทุนชําระแลว 500 ลานบาท 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท พัทยา 

บจ. รีเฟรช โซน  
ทุนชําระแลว 1 ลานบาท 

 

บจ. เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชันและเอ็กซิบิช่ัน  
ทุนชําระแลว 1 ลานบาท 

 

บจ. เซ็นทารา อินเตอรเนชันแนล แมนเนจเมนท (ประเทศไทย) 
ทุนชําระแลว  25  ลานบาท 

บจ. ซีอารจี อินเตอรเนชั่นแนล ฟูด 
ทุนชําระแลว 179.76 ลานบาท 

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
ทุนชําระแลว 1,350 ลานบาท 

กองทุนรวม สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 
มูลคากองทุน  3,060  ลานบาท 

บจ. โคซ่ี โฮเต็ล แมนเนจเมนท  
ทุนชําระแลว 1.25 ลานบาท 

 

บจ. เซ็นทาราลอยัลตี้มารเก็ตติ้ง  
ทุนชําระแลว 12.5 ลานบาท 

 

บจ. ศูนยการเรียนรูเซ็นทารา 
ทุนชําระแลว 2.5 ลานบาท 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (ตอ) 

Centara Capital Limited 
ทุนชําระแลว 192.4 ลานดอลลารฮองกง 

บจ. เซ็นทารา แมนเนจเมนท เฮดควอเตอร 
ทุนชําระแลว 210 ลานบาท 

Lagoon Assets Private Limited 
ทุนชําระแลว 500,000 รูฟยามัลดีฟ 

Nakheel CT Deira Islands Hotel - FZCO  
ทุนชําระแลว 500,000 สหรัฐอาหรับเอมิเรตสเดอร

แฮม 

โรงแรมโคซ่ี สมุย เฉวง บีช 

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยราชการ และ 
คอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ 

บจ. กรีน ฟูด แฟคทอรี่  
ทุนชําระแลว 19 ลานบาท 

บจ. เซ็นทรัลเรสตอรองส กรุป (HK) 
ทุนชําระแลว 1 ดอลลารฮองกง 

Centara Lagoon Private Limited 
ทุนจดทะเบียน 10 ลานเหรียญสหรัฐ 

Centara Singapore Private Limited 
ทุนชําระแลว 1 ลานเหรียญสหรัฐ 

Centara Japan Capital Godo Kaisha 
ทุนชําระแลว 1 พันเยน 

โรงแรมโคซ่ี พัทยาวงศอมาตย บีช 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างของรายได้ 

ธุรกิจ  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 

โรงแรม     แบรนดเ์ซ็นทาราแกรนด ์(1) 6,516.2 30.6 7,288.5 33.7 7,171.1 35.3 
    แบรนดเ์ซ็นทารา 1,552.0 7.3 1,671.0 7.9 1,697.2 8.4 
    แบรนดเ์ซ็นทรา (2) 324.8 1.6 352.9 1.6 42.7 0.2 
    แบรนดโ์คซี� 45.6 0.2 51.6 0.2 1.2 0.0 
    อื�นๆ (3) - - - - 9.6 0.1 
      รวม 8,438.6 39.7 9,364.0 43.4 8,921.8 44.0 

อาหาร     4 แบรนดห์ลกั 10,376.7 49.2 10,235.7 47.0 9,458.5 46.8 
    11 แบรนด ์ 1,605.2 7.4 1,497.1 7.0 1,285.4 6.4 
    รายไดจ้ากการขายอื�นๆ 202.2 1.0 166.2 0.8 148.7 0.7 
      รวม 12,184.1 57.6 11,899.0 54.8 10,892.6 53.9 

รายไดอื้�น (4) 568.0 2.7 404.9 1.8 430.6 2.1 
รวมรายไดท้ั<งหมด (5) 21,190.7 100.0 21,667.9 100.0 20,245.0 100.0 

 
หมายเหตุ: 
(1)        โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบี์ชรีสอร์ท สมุย ไดมี้การปิดโรงแรมเพื�อปรับปรุงหอ้งพกั ตั<งแต่ 1 มิถุนายน 2562 
(2)        รวมรายไดข้องโรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนยร์าชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์แจง้วฒันะ ตั<งแต่ 1 มกราคม 2561 
(3)        รายไดอื้�นๆ จากการประกอบกิจการโรงแรม ปี 2562 และ 2561 ไดถู้กจดัประเภทรายการใหม่ โดยรวมอยู่ในรายไดอื้�น 
(4)        รายไดอ้ื�น ประกอบดว้ย รายไดค่้าบริหารโรงแรม รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ รายไดจ้ากเงินสนบัสนุนทางการตลาด เงิน
ชดเชยความเสียหายจากประกนั เป็นตน้  
(5)        รายไดท้ั<งหมด ไม่รวมรายไดจ้ากการตดัจาํหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า (จากกองทุนอสงัหาริมทรัพย)์ ของโครงการโรงแรม
เซ็นทาราแกรนดบี์ชรีสอร์ท สมุย ในปี 2562 จาํนวน 100.3 ลา้นบาท (ในปี 2561 และ 2560: ปีละ 100.3 ลา้นบาท)  
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ธุรกจิโรงแรม 

2.1 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
ลกัษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ย ประกอบธุรกิจโรงแรมซึ�งปัจจุบนัมีจาํนวนทั<งสิ<น 18 โรงแรม โดยให้บริการทางดา้นห้องพกั 
ภตัตาคารและบาร์ ห้องจดัเลี<ยง ห้องประชุม และบริการอื�นๆ เช่น บริการซักรีด ศูนยบ์ริหารร่างกาย สปา สระว่ายนํ< า บริการ
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ และอื�นๆ ซึ�งโรงแรมไดเ้ปิดดาํเนินการในปี 2526 ถึงปี 2563 ไดแ้ก่ 

1. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
2. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท และวิลลา หวัหิน   
3. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย  
4. โรงแรมเซ็นทารา วิลลา สมุย  
5. โรงแรมเซ็นทารา วิลลา ภูเก็ต   
6. โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่   
7. โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลลรี์สอร์ท   
8. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ทและวิลลา กระบี�   
9. โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต   
10. โรงแรมเซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภูเก็ต 
11. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด ์  
12. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์มิราจ บีช รีสอร์ท พทัยา 
13. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท ภูเก็ต 
14. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์ไอแลนด ์รีสอร์ทและสปา มลัดีฟส์ 
15. โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟชิู รีสอร์ทแอนดส์ปา มลัดีฟส์ 
16. โรงแรมโคซี� สมุย เฉวง 
17. โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยร์าชการ และคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจง้วฒันะ 
18. โรงแรมโคซี� พทัยา วงศอ์มาตย ์บีช 

 
นอกจากนี<  บริษทัได้รับจ้างให้เป็นผูด้าํเนินกิจการและบริหารโรงแรม ภายใต้สัญญาบริหารโรงแรม (Hotel Management 
Agreement) อีกหลายแห่ง ทั<งในประเทศและต่างประเทศไดแ้ก่  

1. โรงแรมเซ็นทาราอนัดาเทวี รีสอร์ท และสปา กระบี� 
2. โรงแรมเซ็นทรา โคโค่นทั บีช รีสอร์ท สมุย 
3. โรงแรมเซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท และ วิลลา ตราด 
4. โรงแรมเซ็นทารา แซนดี<บีชรีสอร์ท ดานงั เวยีดนาม 
5. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์พระตาํหนกั พทัยา 
6. โรงแรมเซ็นทารา เกาะชา้งทรอปิคานา รีสอร์ท 
7. โรงแรมเดอะบลมูารีน รีสอร์ทแอนดส์ปา ภูเก็ต 
8. โรงแรมเซ็นทารา พทัยา โฮเตล็ 
9. โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั�น กรุงเทพฯ 
10. โรงแรมเซ็นทารา ซีววิ รีสอร์ท เขาหลกั 
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11. โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อุดรธานี 
12. โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลียน กรุงเทพ 
13. โรงแรม คุม้พญา รีสอร์ท และสปา เซ็นทารา บติูคคอลเลคชั�น 
14. โรงแรมโนวา และสปา พทัยา เซ็นทารา บติูคคอลเลคชั�น 
15. โรงแรมวอเตอร์ฟร้อนท ์สวที ภูเก็ต โดย เซ็นทารา 
16. โรงแรมเซ็นทารา ซียแ์ซนด ์รีสอร์ทและสปา ศรีลงักา 
17. โรงแรมเซ็นทารา คิว รีสอร์ท ระยอง 
18. โรงแรมเซ็นทรัล อเวนิว พทัยา 
19. โรงแรมเซ็นทารา อาซวัร์ พทัยา 
20. โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารามาริสรีสอร์ท จอมเทียน 
21. โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราภูพาโนรีสอร์ท กระบี�  
22. โรงแรมเซ็นทารา มสักตั โอมาน  
23. โรงแรมเซ็นทารา เวสต ์เบย ์เรสซิเดนซ์ แอนด ์สวที โดฮา 
24. โรงแรมเซ็นทารา อ่าวนาง บีช รีสอร์ท แอนด ์สปา กระบี� 
25. โรงแรมเซ็นทารา ซนัไรซ่า เรสซิเดนซ์ แอนด ์สวีท ศรีราชา 
26. โรงแรมไมข้าว ดรีม วิลลา รีสอร์ต แอนด ์สปา เซ็นทารา บทิูก คอลเลคชั�น 
27. โรงแรมไมข้าว โฮเทล บาย เซ็นทารา 

 
รายละเอียดโดยยอ่ของแต่ละโรงแรมที�บริษทัเป็นเจา้ของมีดงันี<  
 
1) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที�ตั<ง จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
หอ้งพกั ประเภท จาํนวนหอ้งพกั 
 Deluxe room 286 
 Premium Deluxe 68 
 Deluxe Suite 44 
 Premium Suite 12 
 Club Deluxe  108 
 Club Deluxe Suite 14 
 Premium Deluxe Suite 19 
 Studio Suite 4 
 Executive Suite 6 
 Plaza Suite 2 
 Royal Suite 2 
   รวมทั.งสิ.น 565 
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หอ้งอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที�นั�ง) 
 Don Giovanni/ Type of Cuisine: Italian 90 seats with 1 Private room. 
 Dynasty/ Type of Cuisine: Chinese   262 seats and 13 Private rooms. 
 Hagi/ Type of CuisineJapanese 110 seats and 10 private rooms. 
 Le Danang/ Type of Cuisine: Vietnamese 100 seats. 
 Suan Bua / Location: Pool Area / Type of Cuisine: Thai  120 seats with 2 private room. 
 Chatuchak Café/ Type of Cuisine: International 198 seats 
 Zing/ Type of Cuisine: Coffee, Tea, and Baked Goods 20 seats. 
 Lobby Lounge/ Type of Cuisine: Snack and Bar 100 seats. 
 Blue Sky/ Type of Cuisine : French & Bistro Restaurant 100 seats & 45 indoor 

seats, 90 outdoor seats & 2 private 
rooms 

หอ้งจดัเลี<ยงและ ชื�อหอ้ง ขนาดความจุ (คน) 
หอ้งสมัมนา Vibhavadee Ballroom  A 300 
 Vibhavadee Ballroom  B 500 
 Vibhavadee Ballroom  C 300 
 Vibhavadee Ballroom Combination of  ABC  1,000 
 Rangsit 1 40 
 Rangsit 2 20 
 Rangsit 3 20 
 Rangsit 4 20 
 Combination of Rangsit 2+3 40 
 Phaholyothin 50 
 Ladprao 1 40 
 Ladprao 2 40 
 Ladprao 3 40 
 Ladprao 4 40 
 Ladprao 1+2 80 
 Ladprao 3+4 80 
 Ladprao Suite Combination of Ladprao 1234 160 
 Krungthep 1 60 
 Krungthep  2 140 
 Krungthep 3 40 
 Krungthep 4 80 
 Horvang 1 40 
 Horvang 2 40 
 Horvang 3 40 
 Horvang 4 40 
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 Horvang 2 + 3 90 
 Business Centre  A Available – I Shap fix for 8 seats 
 Business Centre  B Available – I Shap fix for 6 seats 
บริการอื�นๆ Spa Cenvaree  
เปิดดาํเนินการ ปี 2526  

 
2) โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบี์ชรีสอร์ทและวลิลา หวัหิน 

ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที�ตั<ง เลขที� 1 ถนนดาํเนินเกษม ต.หวัหิน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์  77110 
หอ้งพกั ประเภท จาํนวนหอ้งพกั 
 Deluxe Room 87 
 Premium Deluxe room 71 
 Premium Deluxe Club 20 
 ห้องสูท Junior Suite 10 
 Deluxe Suite 8 
 Duplex Suite 10 
 2 Bedroom Duplex 2 
 Crystal Suite 1 
 Deluxe Spa Villa 4 
 Deluxe Pool Villa 16 
 Premium Deluxe Pool Villa 22 
   รวมทั.งสิ.น 251 
หอ้งอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที�นั�ง) 
 Railway Restaurant/ International and Thai food 226 
 Coast/ fusion cuisine and seafood fine dining 168 
 Suan Bua Restaurant/ Authentic Thai cuisine 100 
 Hagi Japanese Restaurant/ Authentic Japanese cuisine 90 
 The Museum Coffee & Tea Corner/Morning coffee& 

afternoon tea, freshly baked pastries. 
60 

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

(For private functions only) 
60 

หอ้งจดัเลี<ยงและ ชื�อหอ้ง ขนาดความจุ (คน) 
หอ้งสมัมนา Board room 12 
 Hua Hin Hall I 40 
 Hua Hin Hall II 40 
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 Colonial Hall I 120 
 Colonial Hall II 150 
บริการอื�น ๆ สปา และศูนยธุ์รกิจ 
เปิดดาํเนินการ ปี 2529 

 
3) โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบี์ชรีสอร์ท สมุย 

ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที�ตั<ง เกาะสมุย 
หอ้งพกั ประเภท จาํนวนหอ้งพกั 
 Deluxe 96 
 Deluxe Club 47 
 Pool Suite 14 
 One bedroom Suite 3 
 One bedroom Premium Suite 5 
 Royal Suite 1 
   รวมทั.งสิ.น  166 
หอ้งอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (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 
หอ้งจดัเลี<ยงและ ชื�อหอ้ง ขนาดความจุ (คน) 
หอ้งสมัมนา Chaweng Hall (I&II) 250 
 Chaweng I 120 
 Chaweng II 80 
 Lamai I 20 
 Lamai II 60 
บริการอื�น ๆ สปา และศูนยธุ์รกิจ  
เปิดดาํเนินการ ปี 2539 
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4) โรงแรม เซ็นทารา วิลล่า สมุย จ.สุราษฏร์ธานี 
ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที�ตั<ง เกาะสมุย 
หอ้งพกั ประเภท จาํนวนหอ้งพกั 
 Garden Villa 30 
 Deluxe Villa 20 
 Deluxe Villa Ocean View 10 
 Deluxe Spa Villa 20 
 Deluxe Pool Villa 13 
 Deluxe Pool Villa Ocean View 5 
 Premium Deluxe Pool Villa 1 
 Family Deluxe  Pool Villa  1 
   รวมทั.งสิ.น 100 
หอ้งอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (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 
หอ้งจดัเลี<ยงและ ชื�อหอ้ง ขนาดความจุ (คน) 
หอ้งสมัมนา Meet at the Reef 80 
บริการอื�น ๆ สปา  
เปิดดาํเนินการ ปี 2541 

 
5) โรงแรมเซ็นทาราวิลล่า ภูเก็ต 

ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที�ตั<ง หาดกะรน ภูเก็ต 
หอ้งพกั ประเภท จาํนวนหอ้งพกั 
 ห้องคู่ 72 
   รวมทั.งสิ.น 72 
หอ้งอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที�นั�ง) 
 The Cliff Restaurant 120 
 Bayview Restaurant 80 
บริการอื�น ๆ สปา  
เปิดดาํเนินการ ปี 2542 
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6) โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 
ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที�ตั<ง หาดใหญ่ สงขลา 
หอ้งพกั ประเภท จาํนวนหอ้งพกั 
 Superior 60 
 Deluxe 120 
 Deluxe Premium 47 

 Apartment Small 3 
 Apartment Medium 2 
 Apartment Large 3 
 One-bedroom Apartment 3 
 Executive Suite 10 
   รวมทั.งสิ.น 248 
หอ้งอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (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 

178 

 Ginger Restaurant / Japanese Cuisine 110 
 Roti  corner 30 
หอ้งจดัเลี<ยงและ ชื�อหอ้ง ขนาดความจุ (คน) 
หอ้งสมัมนา 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 และศูนยธุ์รกิจ 
เปิดดาํเนินการ ปี 2538 

 
7) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด 

ประเภท โรงแรมระดบั 3 ดาว 
ที�ตั<ง แม่สอด ตาก 
หอ้งพกั ประเภท จาํนวนหอ้งพกั 
 Superior Double 28 
 Superior Twin 43 
 Deluxe Double 12 
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 Deluxe Twin 24 
 Junior Suite 4 
 Executive Suite 2 
   รวมทั.งสิ.น 113 
หอ้งอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที�นั�ง) 
 River Moei Coffee Shop – International 110 
 Bamboo – Pool Bar  24 
หอ้งจดัเลี<ยงและ ชื�อหอ้ง ขนาดความจุ (คน) 
หอ้งสมัมนา Mae Sot Ballroom  300 
 Pha Charoen   30 
 Sob Moei   80 
บริการอื�น ๆ สระว่ายนํ<า หอ้งออกกาํลงักาย สนามเทนนิส 
เปิดดาํเนินการ ปี 2529 

 
8) โรงแรม เซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท แอนด ์วิลล่า กระบี� 

ประเภท โรงแรมระดบั � ดาว 
ที�ตั<ง อ่าวนาง จงัหวดั กระบี� 
หอ้งพกั ประเภท จาํนวนหอ้งพกั 
 Deluxe Garden View 35 
 Deluxe Ocean Facing 32 
 Premium Deluxe Ocean Facing 57 
 Spa Deluxe Garden View 17 
 Spa Deluxe Ocean Facing 42 
 1 Bedroom Beachfront Villa 4 
 1 Bedroom Ocean Facing Villa with Pool 1 
 2 Bedrooms Beachfront Villa 3 
 2 Bedrooms Royal Pool Villa 1 
   รวมทั.งสิ.น 192 
หอ้งอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที�นั�ง) 
 Lotus Court / Thai and International 195 
 Suan Bua /  Seafood and Thai 145 
 Hagi / Japanese 40 
 On The Rocks / Beach bar & grill 80 
 In Room Dining / Thai and international - 
หอ้งจดัเลี<ยงและ ชื�อหอ้ง ขนาดความจุ (คน) 
หอ้งสมัมนา Ao Nang Suite A+B 140 
 Ao Nang Suite A 87 
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 Ao Nang Suite B 28 
บริการอื�น ๆ Spa Cenvaree  
เปิดดาํเนินการ ปี 2549 

 
9) โรงแรม เซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที�ตั<ง 502 /3 ถ. ปฏกั ต. กะรน อ. เมือง จ. ภูเก็ต ����� 
หอ้งพกั ประเภท จาํนวนหอ้งพกั 
 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 
หอ้งอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที�นั�ง) 
 Lotus Restaurant, Thai and International 182 
 Azure, Modern Italian 144 
 The Mix Bar, Snacks and Refreshment 30 
 Pool Bar: Tropix / Lagoon / Terrace, Snacks and 

Refreshment 
118 /102 /99 

 In-Room dining / Thai and International - 
 Beer Garden 42 
หอ้งจดัเลี<ยงและ ชื�อหอ้ง ขนาดความจุ (คน) 
หอ้งสมัมนา 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  
เปิดดาํเนินการ ปี 2549  
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10) โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต  
ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที�ตั<ง หาดกะตะ ภูเก็ต 
หอ้งพกั ประเภท จาํนวนหอ้งพกั 
 Deluxe room / King 61 
 Deluxe room / Twin 18 
 Deluxe room / Family 37 
 One bedroom 43 
 Two bedroom 4 
   รวมทั.งสิ.น 163 
ภตัตาคาร และ ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที�นั�ง) 
คอฟฟี� ช็อพ Seasons Restaurant 96 
 Waves Pool Bar 48 
 Emerald Pool Bar 40 
หอ้งจดัเลี<ยงและ ชื�อหอ้ง  ขนาดความจุ (คน)  
หอ้งสมัมนา Kata Meeting Room  
 - Classroom 18 seats 
 - U - Shape 16 seats 
 - Theatre 30 seats 
 - Cocktail 20 seats 
บริการดา้นอื�น ๆ สปา และศูนยธุ์รกิจ  
เปิดดาํเนินการ ปี 2549 

 
11) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด ์

ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที�ตั<ง กรุงเทพมหานคร 
หอ้งพกั ประเภท จาํนวนหอ้งพกั 
 Superior World 75 
 Deluxe World 255 
 Premium World 30 
 World Club Executive 26 
 World Club Deluxe 68 
 World Club Premium 14 
 Executive Suite 14 
 World Executive Suite 6 
 Royal suite 1 
   รวมทั.งสิ.น 505 
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หอ้งอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (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 
 CRU bar/ 360°Al Fresco Bar 70 
 Dynasty / Cantonese Chinese restaurant 140 
 The World/ International and themed dinners 220 
 Lobby Lounge/ Afternoon tea, pastries and refreshments 65 
 Zing/ Pastries and refreshments 65 
 Poolside bar/ Light meals and refreshments 60 
หอ้งจดัเลี<ยงและ ชื�อหอ้ง ขนาดความจุ (คน) 
หอ้งสมัมนา 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 44 
 M2 64 
 M3 36 
 M4 120 
 My Foyer 40 
 My Kitchen 60 
 My terrace 60 



  บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกิจ หนา้ 24 
 

 My Lawn 120 
บริการอื�น ๆ Spa Cenvaree, Fitness centre and Business Centre  
เปิดดาํเนินการ ส่วนของคอนเวนชั�น ปี 2550 

ส่วนของโรงแรม 2551 
 
12) โรงแรม เซ็นทารา แกรนด ์มิราจ บีช รีสอร์ท พทัยา 

ประเภท โรงแรมระดบั � ดาว 
ที�ตั<ง พทัยา จ.ชลบุรี 
หอ้งพกั ประเภท จาํนวนหอ้งพกั 
 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 
หอ้งอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที�นั�ง) 
 Oasis / International buffets and themed dinners 387 
 Acqua / Modern Italian and seafood 84 
 Vistas / Snacks and refreshments 65 
 Waves / Snacks, cocktails and refreshments 30 
 Oceans Beach Club / Coastal and cocktails 250 
 In-Room dining / Thai and International - 
หอ้งจดัเลี<ยงและ ชื�อหอ้ง ขนาดความจุ (คน) 
หอ้งสมัมนา Mirage Grand Ballroom Classroom500, Theatre1,200, 

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

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

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

Bamqest 180, Cocktail 200, 



  บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกิจ หนา้ 25 
 

 Aurora Suite Classroom 70, Theatre 100, Bamqest 
100, Cocktail 100, 

 Utopia Suite 1 Classroom 50, Theatre 80, Bamqest 
80, Cocktail 80, 

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

 Fantasia Suite Classroom 80, Theatre 80, Bamqest 
80, Cocktail 80, 

 Mythica Suite Classroom 80, Theatre 120, Bamqest 
100, Cocktail 100, 

บริการอื�น ๆ สปา และศูนยธุ์รกิจ 
 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. 
เปิดดาํเนินการ ปี 2552 

 
13) โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบี์ชรีสอร์ท ภูเก็ต 

ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที�ตั<ง ภูเก็ต 
หอ้งพกั ประเภท จาํนวนหอ้งพกั 
 Deluxe Ocean Facing 67 
 Premium Deluxe Ocean Facing 37 
 Spa Deluxe Ocean Facing 15 
 Premium Spa Deluxe 18 
 Deluxe Pool Suite  46 
 Luxury Pool Suite  14 
 One Bedroom Pool Villa The Club 6 
 Two Bedroom Pool Villa The Club 3 
 Royal Villa-The Club 1 
 Deluxe Sea View 25 
 Spa Deluxe Sea View 30 
   รวมทั.งสิ.น 262 
ภตัตาคาร และ ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที�นั�ง) 
คอฟฟี� ช็อพ The Cove (Asian and International) 247 seats 



  บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกิจ หนา้ 26 
 

 Mare (Authentic Italian) 262 seats 
 COAST Beach Club & Bistro (Mediterranean) 120 seats 
 Luna (Lounge bar and night entertainment) 129 seats 
 Lobby Lounge (Cocktail and refreshments) 28 seats 
 Splash (Swim-up bar with light snacks and refreshments 21 seats 
 Ripples (Light snacks and refreshments 26 seats 
 In-room dining (Thai and international) - 
หอ้งจดัเลี<ยงและ ชื�อหอ้ง ขนาดความจุ (คน) 
หอ้งสมัมนา Phuket Grand Ballroom - Class room 360 persons 
    Theatre 780 persons 
    U-Shape 115 persons 
    Banquet 450 persons 
    Cocktail 720 persons 
 Phuket Ballroom 1, 2 - Class room 198 persons 
    Theatre 364 persons 
    U-Shape 63 persons 
    Banquet 220 persons 
    Cocktail 300 persons 
 Colombus - U-Shape 12 persons 
 Madalena and Santiago - Class room 12 persons 
    Theatre 32 persons 
 Marco Polo and Vera Cruz - Class room 24 persons 
    Theatre 56 persons 
    U-Shape 15 persons 
บริการดา้นอื�น ๆ -  
เปิดดาํเนินการ Soft opening วนัที� 3 พฤศจิกายน 2553,  

Grand opening เดือนกุมภาพนัธ์ 2554 
 

 
14) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์ไอแลนด ์รีสอร์ท และ สปา มลัดีฟส์ 

ประเภท โรงแรมระดบั 5 ดาว 
ที�ตั<ง มลัดีฟส์ 
หอ้งพกั ประเภท จาํนวนหอ้งพกั 
 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  



  บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกิจ หนา้ 27 
 

 Luxury Sunset Ocean Pool Villa 20  
 Luxury Beachfront Pool Villa - One Bedroom 4  
 Luxury Beachfront Pool Villa - Two Bedroom 4  
 Deluxe Family Water Villa 10  
   รวมทั.งสิ.น 112  
ภตัตาคาร และ ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที�นั�ง) 
คอฟฟี� ช็อพ Reef: Asian & Western Cuisine 207 
 Lotus: Thai Cuisine 74 
 Azzuri Mare: Italian Cuisine 54 
 Coral: Cocktails, Wines, Bar & Lounge 120 
 Aqua: Over Water Bar with Snacks, & Drinks 66 
 Island Club: Exclusive Club Lounge & Refreshments 59 
บริการดา้นอื�น ๆ สปา และศูนยธุ์รกิจ  
เปิดดาํเนินการ พฤศจิกายน 2552  

 
15) โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟชิู รีสอร์ทแอนดส์ปา มลัดีฟส์ 

ประเภท โรงแรมระดบั 4 ดาว 
ที�ตั<ง มลัดีฟส์ 
หอ้งพกั ประเภท จาํนวนหอ้งพกั 
 Ocean front Beach Villa (King) 19 
 Ocean front Beach Villa (Twin) 1 
 Deluxe Ocean front Beach Villa (King) 10 
 Deluxe Water Villa (King) 45 
 Deluxe Water Villa (Twin) 5 
 Deluxe Spa Over Water Villa (King) 20 
 Premium Sunset Spa Water Villa (King) 12 
 Premium Sunset Spa Water Villa (Twin) 2 
 Deluxe Sunset Water Villa (Twin) 23 
 Deluxe Sunset Water Villa (King) 3 
   รวมทั.งสิ.น 140 
หอ้งอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที�นั�ง) 
 Ocean  Restaurant 130 
 Suan Bua Restaurant 44 
 La Breaaz Restaurant 42 
 Alkhalma Restaurant 34 
 Viu Bar 88 
 Wave Bar 14 



  บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกิจ หนา้ 28 
 

 Lobby Bar 20 
หอ้งจดัเลี<ยงและ ชื�อหอ้ง ขนาดความจุ (คน) 
หอ้งสมัมนา - - 
บริการอื�น ๆ สปา  
เปิดดาํเนินการ 24 มีนาคม 2556 

 
16) โรงแรมโคซี� สมุย เฉวง บีช 

ประเภท ระดบั 3 ดาว 
ที�ตั<ง เกาะสมุย  
หอ้งพกั ประเภท จาํนวนหอ้งพกั 
 COSI Plus 4 
 COSI Room 146 
   รวมทั.งสิ.น 150 
หอ้งอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที�นั�ง) 
 WYSIWYG (What you see is what you get) 61 
หอ้งจดัเลี<ยงและ ชื�อหอ้ง ขนาดความจุ (คน) 
หอ้งสมัมนา - - 
เปิดดาํเนินการ 1 ธนัวาคม 2560 

 
17) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยร์าชการ และคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจง้วฒันะ 

ประเภท ระดบั 3 ดาว 
ที�ตั<ง แจง้วฒันะ กรุงเทพฯ 
หอ้งพกั ประเภท จาํนวนหอ้งพกั 
 Superior Room 176 
 Deluxe Room 32 
 Junior Suite 2 
 CENTRA Plus Suite 2 
   รวมทั.งสิ.น 212 
หอ้งอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที�นั�ง) 
 BISTRO 4 (International and Thai Cuisine) 300 seats 
 MIX 30 seats 
 MEZZ 50 seats 
 AFTER PARK 80 seats 
หอ้งจดัเลี<ยงและ ชื�อหอ้ง ขนาดความจุ (คน) 
หอ้งสมัมนา Vayupak Grand Ballroom 1200 (Banquet) 
 Vayupak Hall 1100 (Banquet) 
 Circle Building (1st Floor) 250 (Banquet) 



  บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกิจ หนา้ 29 
 

 Auditorium 250 (Auditorium only) 
 BB-201 / BB-202 / BB-203 / BB-204 / BB-205 240 (Banquet) 
 BB-206 30 (U-Shape only) 
 BB-207 / BB-208 / BB-209 / BB-210 / BB-211 / BB-212 200 (Banquet) 
 BB-401 / BB-402 / BB-403 / BB-404 / BB-405 / BB-406 240 (Banquet) 
บริการอื�น ๆ -  
เปิดดาํเนินการ 1 ธนัวาคม 2560 

 
18) โรงแรมโคซี� พทัยา วงศอ์มาตย ์บีช 

ประเภท ระดบั 3 ดาว 
ที�ตั<ง หาดวงอมาร์ต พทัยา 
หอ้งพกั ประเภท จาํนวนหอ้งพกั 
 COSI Plus 7 
 COSI Room 275 
   รวมทั.งสิ.น 282 
หอ้งอาหาร ชื�อร้านและประเภทอาหาร ขนาดความจุ (ที�นั�ง) 
 WYSIWYG (What you see is what you get) 80 seats 
หอ้งจดัเลี<ยงและ ชื�อหอ้ง ขนาดความจุ (คน) 
หอ้งสมัมนา Vayupak Grand Ballroom 1200 (Banquet) 
บริการอื�น ๆ -  
เปิดดาํเนินการ 16 พ.ย. 2562 จาํนวน 60 หอ้ง 

 

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขันของธุรกจิโรงแรม 
นโยบายการลงทุนและบริหารธุรกิจ 
โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทของบริษทั ในปัจจุบนัแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี<  
1. การลงทุนและบริหารดว้ยตนเองภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ “เซ็นทารา” การดาํเนินธุรกิจประเภทนี<  สาํหรับโรงแรมที�บริษทั 

ไม่มีความจาํเป็นตอ้งใช้เครื�องหมายการคา้สากลเพื�อดึงดูดลูกคา้ เนื�องจากการที�เครื�องหมายการค้า “เซ็นทารา” เป็นที�
เชื�อถือของตลาดในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี รวมทั<งการดาํเนินธุรกิจประเภทนี< ทาํให้บริษทัสามารถไดรั้บ
ผลตอบแทนที�สูงกวา่ 

2. การรับจา้งบริหารโรงแรมภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ “เซ็นทารา” การดาํเนินธุรกิจประเภทนี< เป็นการสร้างรายได้ให้กับ
บริษทัโดยอาศยัชื�อเสียง ประสบการณ์ และความชาํนาญในการบริหารโรงแรมโดยไม่ต้องแบกภาระตน้ทุนการพฒันา
โรงแรม รวมทั<งเป็นการสร้างเครื�องหมายการคา้ใหก้บับริษทัใหเ้ป็นที�รู้จกัเพิ�มมากขึ<นดว้ย  
 

กลยทุธ์การตลาด 
ปี 2562 ถือเป็นปีที�ทา้ทายปีหนึ� งสําหรับอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวโดยรวมดว้ยปัญหามากมายที�ตอ้งเผชิญในช่วงครึ� งปีหลงั 
2561 และยงัคงเกิดต่อเนื�องตลอดปี 2562 ที�ผ่านมา สถานการณ์การคา้และภาษีระหว่างสองประเทศเศรษฐกิจที�สาํคญัที�สุดของ
โลกที�ยงัคงดาํเนินอยู่ กระบวนการเบร็กซิตที�ยืดเยื<อออกไปและการแข็งค่าขึ<นของสกุลเงินบาทไทย ลว้นส่งผลกระทบอย่าง



  บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกิจ หนา้ 30 
 

ร้ายแรง อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที�ไม่เอื<ออาํนวยต่าง ๆ เหล่านี<  เซ็นทาราโฮเทลแอนด์รีสอร์ทยงัคงมีผลการดาํเนินงานที�
ดีกว่าระดบัและสามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดกบัคู่แข่ง สะทอ้นให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแบรนด ์ความภกัดีของลูกคา้
และประสิทธิภาพของกลยทุธ์การขายและการตลาด 
 
รายไดโ้ดยรวมของปี 2562 มีจาํนวน 8,476 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ -7 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งมีสาเหตุ
ส่วนใหญ่จากอตัราการเขา้พกัที�ลดลง (ลดลง -4.5% เป็น 77.2%) อตัราลดลงในระดบัที�น้อยลงมาก (มาร์จิ<นลดลง -2% เป็น 
4,475 บาท) อาหารและเครื�องดื�มสร้างรายได ้24% ของรายไดท้ั<งหมด ในขณะที�สปาสร้างรายได ้2% และธุรกิจคอนเวนชนั เซ็น
เตอร์มีรายได ้9% ในขณะที�ผลการดาํเนินงานตํ�ากว่าที�คาดไวจ้ากจุดสูงสุดของปี 2561 ดชันีการสร้างรายได ้(RGI) ของเซ็นทารา 
กลบัเพิ�มขึ<นจาก 1.29 ในปี 2561 มาเป็น 1.31 ในปี 2562 แสดงให้เห็นว่าในตลาดที�ชะลอตวัลง เครือบริษทัสามารถบริหารงาน
ให้มีการดาํเนินงานที�ดีขึ<นและมีส่วนแบ่งรายไดเ้พิ�มขึ<นเมื�อเทียบกบับริษทัอื�น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ในบรรดาจุดหมาย
ท่องเที�ยวทั<งหมด กรุงเทพฯ มีผลการดาํเนินงานที�แขง็แกร่งที�สุดในบรรดาโรงแรมทั<งหมดในเครือ โดยไดรั้บแรงสนบัสนุนจาก
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์และบางกอก คอนเวนชนั เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด ์และเซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร้าว ในขณะที�ตลาดที�เป็นแหล่งลูกคา้ส่วนใหญ่พบว่ามีการลดลงทุกปีทั�วทั<งเครือ เซ็นทาราสามารถชดเชยจาํนวนที�ขาด
หายไปบางส่วนเหล่านี<ไดโ้ดยใช้ความไดเ้ปรียบจากตลาดที�กาํลงัเติบโตสูงขึ<น ลกูคา้จากอินเดียและเกาหลีใตมี้การเติบโตอยา่งมี
นยัสาํคญั 
 
บริษทัสามารถบรรลุผลการดาํเนินงานและการเติบโตดา้นรายไดเ้มื�อเทียบกบัคู่แข่งทั<งหลายโดยใช้แนวคิดริเริ�มเชิงกลยุทธ์ที�
ออกแบบให้ป้องกนัและพฒันาแบรนดเ์ซ็นทารา ขบัเคลื�อนรายไดต่้าง ๆ จากตลาดลูกคา้หลกัและส่งมอบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลผา่นระบบและกระบวนการต่างๆ 
 
ในระดบัเทคโนโลยีพื<นฐาน การเปิดตวัสถาปัตยกรรมเทคโนโลยรีายไดแ้ละการจองห้องพกัแบบใหม่เป็นปัจจยัสาํคญัอย่างยิ�ง
ต่อผลการดาํเนินงานทางธุรกิจใหก้บัปี 2562 และในปีต่อ ๆ ไป มีการใชร้ะบบการบริหารทรัพยสิ์น (PMS) แบบใหม่ ระบบการ
บริหารรายได ้(RMS) และแพลตฟอร์มระบบการจองห้องพกัส่วนกลาง (CRS) แบบบูรณาทั�วทุกโรงแรมและรีสอร์ทที�สร้าง
รายไดห้ลกั โดยช่วยทาํใหก้ลยทุธ์การกาํหนดราคาและการเพิ�มประสิทธิภาพดา้นอตัราอยูใ่นขั<นกา้วหน้า ทั<งหมดนี<จะแลว้เสร็จ
อย่างสมบูรณ์ในปี 2563 และจะเป็นรากฐานที�แน่นหน้าสาํหรับการบริหารขอ้มูล ลูกคา้ ช่องทางและอตัราที�มีประสิทธิภาพซึ�ง
เป็นรากฐานของธุรกิจ 
 
การสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัแพลตฟอร์มและโรงแรมของแบรนดเ์ซ็นทารายงัเป็นลาํดบัสาํคญัอนัดบัหนึ�งในปี 2562 การปรับ
พื<นฐานของแบรนดเ์ป็นกุญแจสาํคญัในการผลกัดนัใหเ้กิดความแตกต่างสาํหรับการแข่งขนั การพฒันาและการเติบโตในอนาคต 
มีการเปิดตวัสถาปัตยกรรมแบรนด์ใหม่ของเซ็นทาราซึ�งครอบคลุมถึงการวางตาํแหน่งแบรนดห์ลกัที�มีการปรับโฉมใหม่มากขึ<น
และเป็นแก่นหลกัที�รวมศูนยก์ลางไวที้�ค่านิยมดา้นครอบครัวของไทยซึ�งเป็นหวัใจสาํคญัของบริษทั ในขณะที�แบรนดโ์รงแรม
ต่าง ๆ ได้ถูกปรับเปลี�ยนตาํแหน่งและออกแบบใหม่เพื�อสร้างความเชื�อมั�นในการมีส่วนร่วมของตลาดและผูรั้บสาร ความ
ทนัสมยัและความโดดเด่น บริษทัไดเ้พิ�มสองแบรนดใ์หม่ในแฟ้มผลงานที�จะประกาศในปี 2563 โดยจะสนบัสนุนวตัถุประสงค์
ในการขยายธุรกิจของบริษทั และทาํใหบ้ริษทัสามารถขยายเขา้สู่กลุ่มตลาดใหม่ มีการส่งเสริมแพลตฟอร์มแบรนด์ที�ปรับปรุง
ล่าสุดดว้ยแคมเปญโฆษณาแบรนดใ์หม่ที�ครอบคลุมสโลแกนใหม่ที�น่าสนใจของบริษทั “สถานที�ที�น่าอยู(่The Place to Be)” 
 
การออกแบบเวบ็ไซต์ดิจิทลัใหม่และประสบการณ์แบรนด์บนอุปกรณ์เคลื�อนที�ไดเ้สร็จสมบรูณ์ในปี 2562 ดว้ยการพฒันาดา้น
เทคนิคอยา่งต่อเนื�องเพื�อเปิดตวัในปี 2563 ทั<งนี<  ในฐานะหนา้ร้านสาํหรับแบรนด ์สิ�งนี< จะเป็นสิ�งสาํคญัที�จะผลกัดนัการรับรู้ของ
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ลกูคา้และสร้างยอดขายออนไลน์ ในปี 2562 รายไดจ้ากหอ้งพกับนเวบ็ไซตข์องเซ็นทาราเพิ�มขึ<น 16% จากปี 2561 โดยเป็นผลมา
จากการควบคุมอตัราที�เท่าเทียมกนัอยา่งแข็งแกร่งในทุกช่องทาง แคมเปญการตลาดออนไลน์ที�มีเป้าหมาย และความพยายามใน
การจาํนวนคนเขา้เวบ็ไซต ์และแรงจูงใจที�เพิ�มขึ<นสาํหรับสมาชิกเดอะวนัของเซ็นทาราเพื�อกระตุน้การมีส่วนร่วมและการสงวน
รักษาลกูคา้ 
 
ในบรรดาแคมเปญทั<งหลายของปี 2562 แนวคิดริเริ�มในการฉลองครบรอบ 36 ปีของเซ็นทาราเป็นแคมเปญที�ประสบผลสาํเร็จ 
36 เป็นหมายเลขที�มีนัยสําคญัในปฏิทินจนัทรคติและเช่นนั<นจึงเป็นเหตุผลของการเฉลิมฉลอง เลขหมายสําคญันี< ไม่เพียงแค่
นาํมาใชใ้นการยกยอ่งความสาํเร็จดา้นการบริการเท่านั<น แต่ยงันาํมาใชเ้ป็นโอกาสในการส่งเสริมการขายเพื�อสร้างรายไดอ้ีกดว้ย 
แคมเปญ 36 วนัซึ�งเริ�มในวนัที�สามเดือนหกของปีสร้างรายไดอ้ยา่งเหมาะสมจากการขายห้องพกั 36 ลา้นบาท รวมทั<งมีรายไดอี้ก 
9 ลา้นบาทจากการเปิดรับสื�อ 
 
โครงการสร้างความภกัดีดว้ยเดอะวนัเซ็นทารายงัคงเป็นทรัพยสิ์นของแบรนด์เครือข่ายที�มีนัยสาํคญัซึ�งเป็นตวัขบัเคลื�อนหลกั
ของรายไดโ้ดยตรงของเซ็นทารา และแพลตฟอร์มหลกัในการสื�อสารกบัลูกคา้ ด้วยการใช้ขอ้มูลและแคมเปญการไดส้มาชิก
อยา่งแขง็ขนั ทาํใหจ้าํนวนสมาชิกเพิ�มขึ<นเป็น 7.06 ลา้นรายในปี 2562 เพิ�มขึ<นจาก 4.71 ลา้นรายในปี 2561 ในขณะที�สมาชิกทาง
อีเมลไดเ้พิ�มขึ<นจาก 1.2 ลา้นรายเป็น 1.6 ลา้นราย 
 
จุดแข็งของแบรนด์เซ็นทาราและความหลากหลายของแฟ้มผลงาน แพลตฟอร์มดิจิทลัที�มีประสิทธิภาพและโปรแกรมสร้าง
ความภกัดีและฐานขอ้มูลที�สาํคญัเป็นตวัขบัเคลื�อนรายไดห้ลกัและเป็นตวัสร้างความแตกต่างสาํหรับผูที้�จะเป็นพนัธมิตรและผูที้�
จะเป็นเจา้ของเมื�อทาํการพฒันาพื<นที�ครอบคลุมของแบรนดเ์ซ็นทารา โรงแรมและรีสอร์ทเหล่านี< มีบทบาทสาํคญัในการขยายตวั
ของโรงแรมในเครือเซ็นทาราเป็น 76 แห่ง ณ สิ<นปี 2562 โดยไดรั้บสญัญาว่าจา้งใหบ้ริหารงานเพิ�มขึ<นแปดฉบบั และสญัญาร่วม
ทุนเพิ�มอีกหนึ�งฉบบัสาํหรับโรงแรมต่าง ๆ  ในสี�ประเทศ รวมถึงการเปิดตวัในประเทศพม่าและประเทศญี�ปุ่น จากโครงการต่าง 
ๆ ที�เพิ�มเขา้มาหรือมีอยู่แลว้ในสายงานพฒันา มีแขกเขา้พกัรายใหม่มากมายที�เรามีโอกาสให้การตอ้นรับในปี 2562 เนื�องจาก
บริษทัเปิดบริการโรงแรมและรีสอร์ทจาํนวนหกแห่งในกระบี� ศรีราชา ภูเก็ตและพทัยา โดยที�พทัยาจะเป็นโรงแรม COSI 
Pattaya Wong Amat Beach ซึ� งเป็นโรงแรมแบรนด ์COSI แห่งที�สองของเครือบริษทัหลงัจากที�เปิดตวั COSI Samui Chaweng 
beach ไปแลว้ในปี 2561 
 
ในดา้นองคก์ร บริษทัไดแ้ต่งตั<งรองประธานอาวุโสฝ่ายการพาณิชยที์�มีประสบการณ์สูงใหเ้ป็นผูน้าํทีมฝ่ายขาย ฝ่ายรายไดแ้ละ
ฝ่ายจองห้องพกั และควบคุมงานสร้างรายไดข้องบริษทั ทั<งนี<  จากการเขา้รับตาํแหน่งในช่วงปลายปี 2562 การเป็นผูน้าํในดา้น
พาณิชยแ์ละความเชี�ยวชาญของรองประธานอาวุโสท่านนี< จะทาํให้เกิดผลประโยชน์ที�บริษทัสามารถเก็บเกี�ยวไดใ้นปี 2563 เป็น
ตน้ไป 
 
จะเห็นไดว่้าในปี 2562 เซ็นทาราโฮเทลแอนด์รีสอร์ทไม่เพียงแต่จะแสดงผลการดาํเนินงานที�เหนือกว่าคู่แข่งในตลาดที�มีความ
ทา้ทายอยา่งมากนี< แลว้เท่านั<น แต่ยงัเป็นอีกปีหนึ�งที�มีการวางรากฐานเพื�ออนาคตที�ประสบความสาํเร็จมากยิ�งขึ<น จากจุดยนืของ
แบรนด์ เทคโนโลยี ระบบดิจิทลัและองค์กร ได้มีการวางหน่วยโครงสร้างเพื�อปฏิรูปและขยายธุรกิจไปสู่ระดบัที�ประสบ
ความสาํเร็จมากขึ<นกว่าเดิม 
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บริษทัดาํเนินกลยทุธ์การตลาดสาํหรับแต่ละโรงแรมดงัต่อไปนี<  
1)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

จาํนวนหอ้งพกั : 565  หอ้ง  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขนั 

: เนื�องจากในปีนี< เศรษฐกิจภาพรวมของโลกเป็นไปในทางลบ อีกทั<งค่าเงินบาท
แข็งตัว และประเทศไทยมีการจัดการเลือกตั<งในเดือนมีนาคม 2562 ทาํให ้
อุปสงค์ในการใชโ้รงแรมลดลง และก่อให้โรงแรมในคู่แข่งและนอกคู่แข่งมี
การแข่งขนัดา้นราคาอย่างรุนแรง ซึ�งจากเหตุผลดั�งกล่าว ทาํให้โรงแรมจดัวาง
กลยทุธ์โดยการเพิ�มกลุ่มเป้าหมายใหก้วา้งขึ<น ดงันี<  
- กลุ่มลูกคา้ที�มีงบประมาณจาํกดั 
- กลุ่มลูกคา้ที�มีความยดืหยุน่ในเรื�องราคาและวนัจดังาน  
 ทั<งนี<  ทางโรงแรมยงัให้ความสาํคญักบัฐานลกูคา้เดิม โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที�
ตอ้งการคุณภาพของการบริการสูง และมีการใช้จ่ายสูง เช่น ลูกคา้หน่วยงาน
เอกชน ลูกค้าจดัประชุม การท่องเที�ยวเพื�อเป็นรางวลั การแสดงสินค้าและ
นิทรรศการนานาชาติ (MICE) นักท่องเที�ยวที�จองผ่านช่องทางอินเทอร์เนต 
และการบริการดา้นงานจดัเลี< ยง เพิ�มอตัราการเขา้พกัของห้องพกัประเภทที�
สูงขึ<นจากห้องมาตรฐาน และขยายฐานลูกคา้โดยเพิ�มจาํนวนของลูกเรือของ
สายการบิน โดยมีกลยทุธ์ที�ให้ความสาํคญัต่อความพึงพอใจของลูกคา้ มุ่งเน้น
ที�จะรักษาฐานลูกคา้เดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ที�ไม่อ่อนไหวในเรื�องราคา และ
การดาํรงไว้ซึ� งเอกลกัษณ์ของโรงแรมผสมผสานกับการบริการที�เป็นเลิศ
ภายใตม้าตรฐานของเซ็นทารา  เพื�อส่งเสริมการทาํธุรกิจในระยะยาวและสร้าง
ความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่มโรงแรมภายใตต้ราเซ็นทารา 

สภาพการแข่งขนั : สูง (High) 
ตวัอยา่งคู่แข่ง : Swissotel Bangkok Ratchada; Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers; 

Amari Don Muang Airport Bangkok; Ramada Plaza Menam Riverside; 
Novotel Bangkok IMPACT 

สดัส่วนลูกคา้ในประเทศ : ต่างประเทศ :  70 %  :  30 % 
 
2)โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบี์ชรีสอร์ทและวลิล่า หวัหิน  

จาํนวนหอ้งพกั : 251 ห้อง  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขนั 

: เน้นกลุ่มเป้าหมายที�ตอ้งการคุณภาพของการบริการสูง โดยมีกลยุทธ์ที�ให้
ความสําคญัต่อความพึงพอใจของลูกคา้ มุ่งเน้นที�จะรักษาฐานลูกค้าเดิมและ
กลุ่มลูกคา้ใหม่ที�ไม่อ่อนไหวในเรื�องราคา และการดาํรงไวซึ้� งเอกลกัษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกบัการบริการที�เป็นเลิศภายใตม้าตรฐานของเซ็นทารา เพื�อ
ส่งเสริมการทาํธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเขม้แข็งให้กบักลุ่มโรงแรม
ภายใตต้ราเซ็นทารา 

สภาพการแข่งขนั : สูง 
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ตวัอยา่งคู่แข่ง : Hyatt Regency Hua Hin, Intercontinental Hua Hin, Hilton Hua Hin, Anantara 
Hua Hin, Marriott Hua Hin, Sheraton Hua Hin 

สดัส่วนลูกคา้ในประเทศ : ต่างประเทศ :    11 %  :  89 % 
 
3)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย จ.สุราษฏร์ธานี 

จาํนวนหอ้งพกั : 166 ห้อง  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขนั 

: เน้นกลุ่มเป้าหมายที�ตอ้งการคุณภาพของการบริการสูง โดยมีกลยุทธ์ที�ให้
ความสําคญัต่อความพึงพอใจของลูกคา้ มุ่งเน้นที�จะรักษาฐานลูกค้าเดิมและ
กลุ่มลูกคา้ใหม่ที�ไม่อ่อนไหวในเรื�องราคา และการดาํรงไวซึ้� งเอกลกัษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกบัการบริการที�เป็นเลิศภายใตม้าตรฐานของเซ็นทารา เพื�อ
ส่งเสริมการทาํธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเขม้แข็งให้กบักลุ่มโรงแรม
ภายใตต้ราเซ็นทารา 

สภาพการแข่งขนั : สูง 
ตวัอยา่งคู่แข่ง : Amari Palm Reef, Chaweng Regent, OZo, Anantara Bophut, Nora Beach 
สดัส่วนลูกคา้ในประเทศ : ต่างประเทศ :  2 %  :  98 % 

 
4)โรงแรม เซ็นทารา วลิล่า สมุย จ.สุราษฏร์ธานี 

จาํนวนหอ้งพกั : 100 ห้อง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขนั 

: ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายหลกัคือลกูคา้จากยุโรปซึ� งส่วนใหญ่จองผ่านเอเจนซี�และ
จองผ่านเวปไซต์อินเตอร์เน็ต วิธีการและกลยุทธ์ที�สาํคญัคือการวางเป้าหมาย 
และการปรับเรทราคาขึ<นลง ใหเ้หมาะกบัคู่แข่งและแนวทางการจองของลกูคา้ 

สภาพการแข่งขนั : สูง (High) เพราะมีโรงแรมและรีสอร์ทเปิดใหม่อีกมากมาย อีกอยา่งโรงแรม
คู่ แ ข่ง  อาทิ  เ ช่นBandara & Peace resort มีการปิดซ่อมปรับปรุง พอเปิด
ใหบ้ริการใหม่อีกครั< ง ลูกคา้จึงเลือกพกัโรงแรมเหล่านี<  

ตวัอยา่งคู่แข่ง : Bandara, Fair House, Samui Buri, Peace Resort 
สดัส่วนลูกคา้ในประเทศ : ต่างประเทศ :  6 %  :  94 %  

 
5)โรงแรมเซ็นทารา วิลล่า ภูเก็ต 

จาํนวนหอ้งพกั : 72 ห้อง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขนั 

: นกัท่องเที�ยวต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปและเอเชีย ไดแ้ก่ Germany, Russia, 
UK, Australia, USA, China 

สภาพการแข่งขนั : สูงมาก โดยเฉพาะช่วง low season 
ตวัอยา่งคู่แข่ง : Metadee Resort and Villas,  Sawasdee Village Kata, Secret Cliff Villa, The 

Beyond Resort Phuket, The Front Village 
สดัส่วนลูกคา้ในประเทศ : ต่างประเทศ :  6 %  :  94 % 

 
 



  บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกิจ หนา้ 34 
 

6)โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 
จาํนวนหอ้งพกั : 24� หอ้ง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขนั 

: เป้าหมายอยู่ที�ลูกค้าในประเทศเพื�อนบ้านเช่น มาเลย์เซีย สิงคโปร์ และ
อินโดนีเซีย โดยมีมาเลยเ์ซีย เป็นกลุ่มหลกั ลูกค้าเหล่านี< เดินทางมาพกัผ่อน 
รวมทั<งที�เดินทางมาเพื�อเหตุผลทางดา้นธุรกิจในภูมิภาค พร้อมๆไปกบัอีกหนึ�ง
กลุ่มเป้าหมายนั�นคือลูกค้าในประเทศ รวมถึง ลูกค้าท่องเที�ยวทั�วไป ลูกค้า
ประชุมสัมมนา ลูกค้าราชการ และนักธุรกิจอื�นๆ ที�มาปฏิบติัหน้าที� และ
ประกอบกิจการในภูมิภาค และในประเทศเพื�อนบ้าน สืบเนื�องจากอัตรา
แลกเปลี�ยนเงินริงกิตไม่ไดเ้พิ�มขึ<นและการยกเลิก Big project  รวมถึงความไม่
สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ แนวทางกลยุทธ์การแข่งขนัปัจจุบนัทาง
โรงแรมตอ้งพยายามเพิ�มกลุ่มลูกคา้ภายในประเทศเขา้มาทดแทน โดยมุ่งเป้า
ลูกค้ากลุ่มประชุมสัมมนา ทั< งภาครัฐและภาคเอกชน โดยทางโรงแรม
ลงทุนปรัปปรุงห้องพกั (renovate) และเน้นการบริการที�เป็นเลิศมีคุณภาพต่อ
ลูกคา้ทุกกลุ่ม และ สร้างภาพลกัษณ์การบริการอนัดีงาม อนัเป็นที�ประจกัษแ์ก่
ประเทศเพื�อนบา้น และลูกคา้ที�มาใชบ้ริการให้เด่นกวา่โรงแรมอื�นในหาดใหญ่
อนัจะเป็นจุดขายของโรงแรมที�ย ั�งยนืต่อไป 

สภาพการแข่งขนั : สูง 
ตวัอยา่งคู่แข่ง : Lee Garden Plaza,  Regency, Buri Sripu 
สดัส่วนลูกคา้ในประเทศ : ต่างประเทศ :  32 %  :  68 % 

 
7) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด 

จาํนวนหอ้งพกั : 113 ห้อง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขนั 

: เน้นกลุ่มเป้าหมายที�ต้องการสถานที�ในการจัดงานประชุม สัมมนา โดย
มุ่งเนน้ลกูคา้กลุ่มขา้ราชการ องคก์รทอ้งถิ�นและละแวกใกลเ้คียง รวมถึงบริษทั
ห้างร้านในพื<นที�ภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา อีกทั< งยงัให้บริการแก่
นกัท่องเที�ยวที�ตอ้งการความสงบและหลีกหนีความวุ่นวายจากการทาํงานและ
การท่องเที�ยวในสถานที�อื�นๆ 

สภาพการแข่งขนั : สูง 
ตวัอยา่งคู่แข่ง : Eco Inn, Hopp Inn, Gueen Palace, Vieng Tak, Wattana Village 
สดัส่วนลูกคา้ในประเทศ : ต่างประเทศ :  78 %  :  22 % 

 
8)โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบี์ชรีสอร์ทและวลิลา กระบี� 

จาํนวนหอ้งพกั : 192 ห้อง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกลยุทธ์การ
แข่งขนั 

: ตลาดหลกัจะเนน้ ขายหอ้งพกั ตลอดจนถึงงานเลี<ยงขนาดเลก็ แต่งงานบริเวณ
ชายหาด ส่วนนกัท่องเที�ยวเป็นการผสมผสานระหว่างยโุรป, และเอเซีย ขึ<นกบั
ฤดูกาลเป็นหลกั จุดเด่นคือทาํเลที�ตั<งใจติดทะเล เป็นส่วนตวั ใกลแ้หล่งช๊อปปิ< ง 
ของหาดอ่าวนาง และไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี 
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สภาพการแข่งขนั : สูง 
ตวัอยา่งคู่แข่ง : Amari Vouge Krabi, Aonang Villa, Dusit Thani Krabi Beach and Resort, 

Tubkaak Krabi 
สดัส่วนลูกคา้ในประเทศ : ต่างประเทศ : 8 %  :  92 % 

 
9) โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต   

จาํนวนหอ้งพกั : 335  หอ้ง  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขนั 

: ในปีนี< ธุรกิจมีความทา้ทายเป็นอย่างมาก เนื�องจากไดรั้บผลกระทบจากผล
ประกอบการของตลาดหลกัๆลดลง ซึ�งก็คือ  ตลาดออสเตรเลีย ลดลงเป็นอยา่ง
มากและมีแนวโน้มที�จะเปลี�ยนไปสถานที�อื�น ๆ ที�มากกว่าประเทศไทย บวก
กับค่าเงินบาทที�แข็งตวั ตลาดจีนก็ลดลงเพราะไม่มีกรุ๊ปซีรียใ์นปีนี<  รวมถึง
ผลกระทบจากอุบติัเหตุทางเรือในปีที�แลว้ ซึ� งสื�อสังคมออนไลน์ในจีนไดใ้ห้
ความสาํคญัและเป็นภาพเชิงลบต่อการท่องเที�ยวภูเก็ต ในดา้นมาตราฐานและ
ความปลอดภยัเป็นผลให้จงัหวดัภูเก็ตเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�โดนควํ�าบาตร  
สาํหรับตลาดองักฤษลดลงอย่างมากเนื�องจากความกงัวลเกี�ยวกบั Brexit และ
การแข็งตวัของค่าเงินบาท ส่วนตลาดรัสเซีย ก็ลดตํ�าลงกว่าปีที�แลว้ ส่วนหนึ�ง
มากจากการลดจาํนวนหอ้งการันตี และการลดลงของค่าเงิน รวมทั<งการแขง็ตวั
ของค่าเงินบาท 

สภาพการแข่งขนั : สูง (High) 
ตวัอยา่งคู่แข่ง : Novotel Phuket Karon, Novotel Phuket Kata, Deevana Plaza Patong, 

Ramada Phuket Southsea 
สดัส่วนลูกคา้ในประเทศ : ต่างประเทศ :  1 %  :  99 % 

 
10)โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต 

จาํนวนหอ้งพกั : 163 ห้อง  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขนั 

: คุม้ค่าเงิน เช่นหอ้งแพคเกจพร้อมอาหารเชา้และอาหารเยน็ฟรี 1 ครั< ง แพค็เกจ
สาํหรับห้องพกัรวมทุกอย่างรวมอาหารเช้า กลางวนั เยน็ และเครื�องดื�มต่อวนั
สาํหรับตลาดฝรั�งเศส เพิ�มยอดขายและโปรโมชนัธีมอาหารคํ�า 7 วนัต่อสปัดาห์
เพื�อผลกัดนัรายรับอาหารและเครื�องดื�ม พนกังานฝึกอบรมที�มีความสมํ�าเสมอ
จะตอ้งให้บริการที�ดีและสร้างความทรงจาํที�ดีให้กบัแขก รักษาคุณภาพของ
ฟังก์ชั�นสินคา้ที�ดีและพร้อมที�จะขาย การปฏิบติัที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้มของ
โรงแรมไดก้ลายเป็นกลยทุธ์ในการทาํใหเ้สร็จสมบรูณ์กบัคู่แข่ง เปิดตวัโปรโม
ชนัเพื�อดึงดูดตวัแทนและการจอง OTA (Online Travel Agents) ล่วงหนา้ 

สภาพการแข่งขนั : สูง (High) 
ตวัอยา่งคู่แข่ง : Alpina Phuket Nalina, Easin Yama Phuket, Kata Beach Resort, Phuket 

Orchid 
สดัส่วนลูกคา้ในประเทศ : ต่างประเทศ : 1 %  :  99 % 
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11)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด ์
จาํนวนหอ้งพกั : 505  หอ้ง   
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขนั 

: ในปีที�ผ่านมามุ่งเนน้กลุ่มลกูคา้ ที�มาจดังานประชุมนานาชาติ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ�งปี 2562 ประเทศไทยไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังาน การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั< ง
ที�  34 นอกจากนี< งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติจากทั< งหน่วยงาน
ภาคเอกชน และที�ไดรั้บการสนับสนุนโดยรัฐบาล โดยลูกคา้กลุ่มนี< ใชบ้ริการ
ทั< งในส่วนของห้องพกั, อาหารและเครื�องดื�มเนื�องจาก เซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลเวิลด์ซึ� งเป็นโรงแรมใจกลางเมืองที�ตอบโจทยเ์รื�องบริหารจดัการหอ้ง
ประชุมสมัมนาไดท้ั<งขนาดเลก็และใหญ่ พร้อมทั<งกลุ่มนกัทอ่งเที�ยวระดบัสูงที�
ต้องการความสะดวกสบายของโรงแรมใจกลางเมืองกรุงเทพที�มีสิ� งอาํนวย
ความสะดวกครบครัน นอกเหนือจากนี<การใหค้วามสาํคญักบัการบริการที�เป็น
เลิศอยา่งสมํ�าเสมอภายใตม้าตรฐานของโรงแรมในเครือเซ็นทาราเป็นกลยุทธ์
สาํคญัในการรักษากลุ่มลกูคา้เดิม และขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มลกูคา้ใหม่ที�จะ
ส่งเสริมการทาํธุรกิจของโรงแรมฯให้เขม้แขง็ในระยะยาว 

สภาพการแข่งขนั : สูง 
ตวัอยา่งคู่แข่ง : Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park Bangkok, The Athenee Hotel- A 

luxury collection Hotel, Royal Orchid Sherator Hotel & Towers, Renaissance 
Bangkok Ratchaprasong, Anantara & Avani Riverside Bangkok Resort 

สดัส่วนลูกคา้ในประเทศ : ต่างประเทศ :  30 % : 70 %   
 
12)โรงแรม เซ็นทารา แกรนด ์มิราจ รีสอร์ท บีช พทัยา  

จาํนวนหอ้งพกั : 555 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขนั 

: เน้นกลุ่มเป้าหมายที�เป็น ครอบครัว กลุ่มประชุม งานแต่งงาน และกลุ่มที�
ตอ้งการคุณภาพของการบริการสูง โดยมีกลยุทธ์ที�ให้ความสาํคญัต่อความพึง
พอใจของลูกค้า มุ่งเน้นที�จะรักษาฐานลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ที�ไม่
อ่อนไหวในเรื�องราคา และการดาํรงไวซึ้� งเอกลกัษณ์ของโรงแรมผสมผสาน
กับการบริการที�เป็นเลิศภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา เพื�อส่งเสริมการทาํ
ธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มโรงแรมภายใต้ตรา 
เซ็นทารา 

สภาพการแข่งขนั : สูง 
ตวัอยา่งคู่แข่ง : Avani, Dusit, Hard Rock, Amari 
สดัส่วนลูกคา้ในประเทศ : ต่างประเทศ :  23 %  :  77 % 

 
13)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท ภูเก็ต 

จาํนวนหอ้งพกั : 262 ห้อง  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกลยุทธ์การ
แข่งขนั 

: กลุ่มนกัท่องเที�ยวจากออสเตรเลีย รัสเซีย และจีน 
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สภาพการแข่งขนั : สูง เนื�องจากความผนัผวนของค่าเงินบาทที�สูงขึ<นในช่วงไตรมาสที� 2 เป็นตน้
มา เป็นเหตุผลสําคญัในการตดัสินใจและเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งตลาดยุโรปและออสเตรเลีย ซึ� งทาํให้จาํนวนผูเ้ขา้พกัลดลง
อย่างเห็นไดช้ดั. ประกอบกบัมีโรงแรมใหม่ๆ เปิดเพิ�มมากขึ<นจึงมีการแข่งขนั
ทางดา้นราคามากยิ�งขึ<น. 

ตวัอยา่งคู่แข่ง : Le Meridian Phuket Beach Resort, Westin Siray Bay Resort & Spa Phuket, 
Dusit Thani Laguna Phuket, Movenpick Resort & Spa Karon Beach Phuket 

สดัส่วนลูกคา้ในประเทศ : ต่างประเทศ : 5 %  :  95 % 
 
14)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์ไอแลนด ์รีสอร์ทและสปา มลัดีฟส์ 

จาํนวนหอ้งพกั : 112  หอ้ง  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขนั 

: ในปี 2562 ตลาดจีนมีแนวโน้มลดลงอยา่งต่อเนื�อง เป็นการเปิดโอกาสให้เรา
ไดเ้พิ�มกลุ่มลูกคา้ที�เขา้พกัระยะยาว ซึ�งตลาดกลุ่มนี<จะมีการสํารองห้องพกัไว้
ล่วงหน้าระยะยาวด้วย จึง เ ป็นตลาดที� มีสามารถทําราคาสูงขึ< นและมี
ผลตอบแทนที�ดีกว่าดว้ยเช่นกนั สําหรับกลยุทธ์ในการกาํหนดราคากบัตลาด
กลุ่มนี< มีความยั�งยืนมากกว่าตลาดจีนโดยเฉพาะในช่วงที�มีการชลอการเขา้พกั  
นอกจากกลยุทธ์ด้านการกําหนดราคาไว้ล่วงหน้าแล้ว กลยุทธ์สําคัญอีก
ประการหนึ�งคือการการบริหารจดัการกบัจาํนวนห้องพกัที�มีเหลืออยู่ในแต่ละ
ประเภทในช่วงเวลาต่างๆก็เป็นกุญแจสาํคญั เพราะกลุ่มลูกคา้ในตลาดต่างๆมี
ความปรับเปลี�ยนไดต้ลอดเวลา สาํหรับปีนี<ตลาดลูกคา้กลุ่มสหราชอาณาจกัร
และกลุ่มลูกคา้จาก DACH (เยอรมนี ออสเตรีย และ สวิสเซอร์แลนด)์ ยงัคงจะ
มีจองเขา้พกัอยา่งต่อเนื�อง ในขณะที� ตลาดออสเตรเลียนั<นจะมีการจองเพิ�มขึ<น
อย่างมีนยัสําคญั ดา้นตลาดสแกนดิเนเวียนจะมีการเติบโตขึ<นและจะเป็นกลุ่ม
ลกูคา้ที�ควรเจาะใหเ้ขา้ถึงมากขึ<นในอนาคตอนัใกลนี้<  สาํหรับภูมิภาคเอเชียและ
ใกลเ้คียงในปีนี<  จะมีการมุ่งเน้นเพื�อที�จะลงนามทาํสัญญาเป็นคู่คา้ให้มากขึ<น 
ทั<งนี<ทั<งนั<น การที�เราปรับวางตาํแหน่งทางการตลาดใหม่ กบักลุ่มลูกคา้จากจีน 
ญี�ปุ่นและเกาหลีใตนี้<  คาดว่าจะเพิ�มเติมช่วยให้รายได้ที�ดีขึ<น กลยุทธ์ในการ
ปรับวางดงักล่าวคือการปรับราคาห้องพกั และปรับระยะเวลาในการจอง จะ
เป็นปัจจยัสําคญัเพื�อที�มุ่งเน้นในการทาํตลาดกับจีน ญี�ปุ่นและเกาหลีใต้ใน
ระยะยาวต่อไป สําหรับปีนี<  รีสอร์ตมีแผนที�จะอพัเกรดและปรับปรุงในส่วน
ของห้องพกัพลูวิลล่าด้านทิศตะวนัตกเพื�อเพิ�มศกัยภาพในการขายและการ
ต่อรองดา้นราคาในการทาํการตลาด 

สภาพการแข่งขนั : สูง (High) 
ตวัอยา่งคู่แข่ง : Lux Maldives, Dusit Thani, Constance Moofushi, Anantara Dhiu, Lily Beach 
สดัส่วนลูกคา้ในประเทศ : ต่างประเทศ :  1 %  :  99 % 
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15) โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟชิู รีสอร์ทแอนดส์ปา มลัดีฟส์ 
จาํนวนหอ้งพกั 140 หอ้ง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขนั 

: เน้นกลุ่มเป้าหมายที�ตอ้งการคุณภาพของการบริการสูง โดยมีกลยุทธ์ที�ให้
ความสําคญัต่อความพึงพอใจของลูกคา้ มุ่งเน้นที�จะรักษาฐานลูกค้าเดิมและ
กลุ่มลูกคา้ใหม่ที�ไม่อ่อนไหวในเรื�องราคา และการดาํรงไวซึ้� งเอกลกัษณ์ของ
โรงแรมผสมผสานกบัการบริการที�เป็นเลิศภายใตม้าตรฐานของเซ็นทารา เพื�อ
ส่งเสริมการทาํธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเขม้แข็งให้กบักลุ่มโรงแรม
ภายใตต้ราเซ็นทารา 

สภาพการแข่งขนั : สูง (High) 
ตวัอยา่งคู่แข่ง : Sheraton Full Moon, The Sun Siyam, Kurumba, Paradise Island 
สดัส่วนลูกคา้ในประเทศ : ต่างประเทศ :  0 %  :  100 % 

 
16) โรงแรมโคซี� สมุย เฉวง บีช 

จาํนวนหอ้งพกั 150 หอ้ง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขนั 

: ก ลุ่มลูก ค้า เ ป้ าหมายได้แ ก่  Single Traveller, Couple Traveller, Group of 
Friends and Shopper โดยเป็นโรงแรมที�อยูใ่จกลางเมือง ใกลส้นามบิน และ 
หาดเฉวง แหล่งช็อปปิ< งและศูนย์การค้า Central Festival Samui เน้นความ
สะดวกสบายในการเดินทาง ห้องพกัสะดวกสบาย การออกแบบที�ทนัสมยั 
เหมาะกบัลูกคา้ที�ชื�นชอบการใชโ้ซเชี�ยลและความทนัสมยั 

สภาพการแข่งขนั : สูง (High) 
ตวัอยา่งคู่แข่ง : Ibis Samui, Samui Verticolour, The Avenue and Nora Chaweng, The Teak 

Wing Hotel Samui 
สดัส่วนลูกคา้ในประเทศ : ต่างประเทศ :  40 %  :  60 % 

 
17) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยร์าชการ และคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจง้วฒันะ 

จาํนวนหอ้งพกั 212 หอ้ง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขนั 

กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานราชการ บริษทัเอกชนที�อยู่ระแวกใกล้เคียงถนน 
แจง้วฒันะ และบริษทัทวัร์ โดยโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนยร์าชการและ
คอนเวนชนัเซ็นเตอร์แจง้วฒันะ ออกแบบมาเพื�อตอบสนองความตอ้งการของ
นกัธุรกิจผูม้าติดต่อหน่วยงานภายในศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจน
ผูเ้ขา้ร่วมงาน ณ ศูนยป์ระชุมวายุภกัษ ์อีกทั<งใชเ้วลาเดินทางเพียง 10 นาที จาก
สนามบินนานาชาติดอนเมืองและเพียง 45 นาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิ 
นอกจากนี<ภายในศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ มีธนาคาร ร้านคา้ และคลินิก 
ไวค้อยอาํนวยความสะดวกแก่ผูม้าเยอืนอยา่งครบครัน 

สภาพการแข่งขนั : สูง (High) 
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ตวัอยา่งคู่แข่ง : Amari Don Muang Airport Bangkok Hotel, Best Western Plus Wanda Grand 
Hotel, Ibis Bangkok Impact, Novotel Bangkok Impact 

สดัส่วนลูกคา้ในประเทศ : ต่างประเทศ :  95 %  :  5 % 
 
18) โรงแรมโคซี� พทัยา วงศอ์มาตย ์บีช 

จาํนวนหอ้งพกั 282 หอ้ง 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขนั 

: ก ลุ่มลูก ค้า เ ป้ าหมายได้แ ก่  Single Traveller, Couple Traveller, Group of 
Friends and Shopper โดยเป็นโรงแรมที�ทาํเลอยู่ใจกลางเมือง ใกล้หาดวงอ
มาร์ตบีช เน้นความสะดวกสบายในการเดินทาง ห้องพกัสะดวกสบาย การ
ออกแบบที�ทนัสมยั เหมาะกบัลกูคา้ที�ชื�นชอบการใชโ้ซเชี�ยลและความทนัสมยั 

สภาพการแข่งขนั : สูง (High) 
ตวัอยา่งคู่แข่ง : Ibis, Red planet, Holiday Inn express, Mercure 
สดัส่วนลูกคา้ในประเทศ : ต่างประเทศ :  37 %  :  63 % 

 
บริษทั ไดมี้การมองเห็นโอกาสในการขยาย โรงแรมและรีสอร์ท โดยใหค้รอบคลุม กลุ่มลกูคา้ในทุกระดบั จึงมีการขยายแบรนด์
รองรับกบัการเปลี�ยนแปลงในพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และทาํเลที�ตั<งของโรงแรมซึ� งตั<งอยูท่ ั�วทุกภูมิภาคของประเทศไทยตาม
แหล่งท่องเที�ยวและธุรกิจที�สาํคญัผูบ้ริหารที�มี ประสิทธิภาพ ความมุ่งมั�นในการบริการของพนกังาน มาตรฐานของการบริการที�
ดีและเน้นความเป็นไทย ส่งผลให้รายไดใ้นส่วนของโรงแรมมีการเพิ�มขึ<นอยา่งต่อเนื�อง โดยคาํนึงถึงจุดเด่นดงักล่าว บริษทัมี
แผนการดาํเนินงานในอนาคต ดงัต่อไปนี<  

1. ขยายจาํนวนของโรงแรมไปในทาํเลท่องเที�ยวหลกัๆ ในประเทศไทย และขยายสู่ประเทศใกลเ้คียง 
2. ขยายธุรกิจโดยการร่วมลงทุนกับบริษทัชั<นนําในต่างประเทศ เพื�อลงทุนในโรงแรมทั<งในประเทศและประเทศ

ใกลเ้คียง 
3. เนน้การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการสาํหรับตลาดการท่องเที�ยวสนัทนาการที�เติบโตอยา่งรวดเร็ว 
4. พฒันาโรงแรมเพื�อรองรับการเติบโตของตลาดการประชุมจากทั<งในและต่างประเทศ ซึ�งเนน้ทางดา้นทาํเล มาตรฐาน

การบริการ ความจุของหอ้งประชุมสมัมนา และความเชี�ยวชาญในการบริการ  
5. พฒันาช่องทางการจาํหน่ายโดยการร่วมธุรกิจกบับริษทันาํเที�ยวชั<นนาํในต่างประเทศอยา่งต่อเนื�องตลอดถึงการพฒันา

อยา่งต่อเนื�องทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. พฒันาการบริการใหมี้มาตรฐานตามแบบสากลและพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมในแต่ละโรงแรม 
7. มองหาช่องทางจาํหน่ายใหม่ๆ และปรับไปตามขนาดในแต่ละประเทศ  
8. ร่วมมือกนัทาํการตลาดกบักลุ่มที�มีเป้าหมายลูกคา้เดียวกนั  
9. มีการเตรียมกลยทุธ์ และนโยบายกบั กลุ่มลกูคา้มี�จดัหาแขกให้กบัทางโรงแรม ในการเนน้เจรจา กบัลกูคา้หลกัและราย

ใหญ่ โดย เจรจาและพฒันาธุรกิจ และกาํหนดเป้าหมายรายได ้แนวลึก ให้มีประโยชน์สูงสุดในระยะสั<นและยาว เพื�อ
บรรลุจุดมุ่งหมายในการรับผลประโยชน์ร่วมกนั สูงสุด  

 
นโยบายราคา 
การกาํหนดราคาห้องพกัขึ<นอยู่กบัปัจจยัที�สาํคญัหลายประการ ไดแ้ก่ ฤดูกาล ราคาตลาดของคู่แข่ง โปรแกรมส่งเสริมการขาย 
ประเภทของลูกคา้ สภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์การเมือง และต้นทุนการดาํเนินงานของโรงแรม ซึ� งโดยทั�วไป ปัจจยัหลกัคือ
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ฤดูกาล โดยบริษทัจะกาํหนดราคาที�สูงกวา่ในฤดูกาลที�มีการท่องเที�ยวสูง ส่วนในฤดูกาลที�มีการท่องเที�ยวตํ�า เช่น ฤดูฝน บริษทั
ใชก้ลยุทธ์ทางดา้นราคากบัตลาดที�ยงัมีการเดินทาง เช่น ตลาดเอเซีย ตลาดตะวนัออกกลาง ตลาดในประเทศ ตลาดการประชุม
ของภาครัฐ และบริษทัต่าง ๆ  รวมถึงการรวมโครงการส่งเสริมการขายนอกฤดูกาลกับการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย บริษทั
เครดิตการ์ด สายการบิน ผ่านห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัล, บริษทัตวัแทนท่องเที�ยว, และหน่วยงานสมาคมที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ท่องเที�ยว เพื�อเสนอโปรแกรมพิเศษของโรงแรมมากขึ<น ทั<งนี<  บริษทัใชน้โยบายเดียวกนัในการกาํหนดราคาหอ้งพกัในโรงแรม
ทุกแห่งของบริษทั 
บริษทัใหค้วามสําคญัในการกาํหนดราคาห้องพกัโดยบาํรุงรักษาสภาพของห้องพกัในโรงแรมของบริษทัใหมี้ความทนัสมยัและ
ใหม่อยู่เสมอ เพื�อให้เหมาะสมกับระดบัราคาในปัจจุบนั นอกจากนี< แลว้ บริษทัยงัมีนโยบายที�จะเพิ�มระดบัราคาให้สูงขึ<นใน
โรงแรมที�มีศกัยภาพและอยู่ในแผนการดาํเนินงานที�แน่นอนในอนาคต โดยกาํหนดแผนงานการปรับปรุงลกัษณะของห้องพกั
และคุณภาพของวสัดุที�ใชต้กแต่ง รวมถึงการยกระดบัการบริการให้สูงขึ<นเพื�อให้สอดคลอ้งกบัการปรับเพิ�มระดบัราคา โดย
รายละเอียดเกี�ยวกบัราคาห้องพกัเฉลี�ยต่อคืน (Average Room Rate) และ อตัราการเขา้พกัเฉลี�ย (Average Occupancy Rate) ของ
โรงแรมแต่ละโรงแรม สาํหรับปี 2562 เป็นดงัต่อไปนี<  
 

 ราคาหอ้งพกัเฉลี�ยต่อคืน (บาท) อตัราการเขา้พกัเฉลี�ย (ร้อยละ) 
กรุงเทพ 2,993 79.2 
ต่างจงัหวดั 3,954 75.6 
มลัดีฟส์ 16,513 82.7 
ค่าเฉลี�ย 4,477 77.2 

 
การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 
ช่องทางการจาํหน่ายหลกัของบริษทั มีดงัต่อไปนี<  

1. การจาํหน่ายให้แก่ลูกค้า B2B โดยพนักงานขายของบริษทั และผ่านบริษทัเอเย่นต์ทวัร์ ซึ� งเป็นการเสนอสินค้าที�
เหมาะสมให้แก่ลูกคา้กลุ่มนกัท่องเที�ยวจากประเทศต่างๆ มีการเขา้ร่วมนิทรรศการการท่องเที�ยวทั�วโลกอยา่งต่อเนื�อง
โดยตลอด เพื�อเป็นการเพิ�มช่องทางจดัจาํหน่าย ในปัจจุบนั บริษทั มีความสมัพนัธ์ระยะยาวกบับริษทัเอเยน่ตท่์องเที�ยว
ในตลาดเป้าหมายหลายแห่ง เช่น TUI, Meier,  Flight Centre, Dnata , Virgin, Hotelbed และ ลูกค้าตลาดเอเซีย เช่น 
Hana, Ctrip, Sun Series และ Travel Bultz 

2. การจาํหน่าย ไปยงับริษทัและสมาคมต่างๆ สาํหรับลกูคา้กลุ่มธรุกิจ การจดัประชุมสมันา และการจดัเลี<ยงต่างๆ 
การจาํหน่ายผา่นระบบสาํรองหอ้งพกัผา่นทางอินเทอร์เนต บริษทัทาํ B2C ออนไลน์ การคุยในทางนโยบาย และตกลง 
กับเอเจนท์ ออนไลน์  (Online Travel Agent ) หรือ B2C ที�ขายผ่านระบบ ออนไลน์ เช่น Agoda, Booking.com, 
Expedia, Ctrip  

3. การลงทุนในการปรับปรุง เวบ็ไซต ์www.centarahotelsresorts.com :ซึ�งเป็น เวบไซดข์อง Centara เอง ใหลู้กคา้ ใชง่้าย
และดึงดูดลูกคา้มาจองโดยตรง โดยให้สิทธิพิเศษหรือส่วนลด กบัลูกคา้โดยตรง รวมถึงการเป็นสมาชิก CENTARA 
THE ONE  ซึ�งเป็นเครือข่ายในการเชื�อมต่อ กบั The One ของกลุ่มหา้งเซ็นทรัล ในการสะสมคะแนนและแลก คะแนน
ร่วมกนั ทาํให้ลูกคา้มีโอกาสใชใ้นการแลกคะแนนสินคา้ในเครือของบริษทัทั<งหมดในกลุ่ม เซ็นทรัล ตามนโยบาย  
การทํางานร่วมกัน หรือ Synergy Concept  ดังนั< นลูกค้าที�จองผ่าน Centara website   จึงเป็นป็นช่องทางที�มีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื�อง เพราะไดร้าคาค่าห้องที�สูงกว่าช่องทางการจาํหน่ายอื�น และมีอตัราการจองห้องพกัผ่าน
ช่องทางนี< ที�เพิ�มขึ<นอยา่งต่อเนื�อง 
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4. การจาํหน่ายใหก้บัลกูคา้ทั�วไปผา่นนิทรรศการท่องเที�ยวและสื�อต่างๆ เช่น สื�อสิ�งพิมพแ์ละป้ายโฆษณา การจาํหน่ายถึง
ผูบ้ริโภคโดยตรง ผ่านการจดังานชายในงานท่องเที�ยวต่างๆ   

5. ส่งเสริมการขายร่วมกบัพนัธมิตร เช่น สายการบิน บตัรเครดิต นิตยสาร ธนาคาร และ อื�นๆ โดยให้ส่วนลดพิเศษกบั
สมาชิกในหน่วยงานและองคก์รนั<นๆ 

6. การจาํหน่ายผา่นผูค้า้ออนไลน์ ในการขายสินคา้ดา้นห้องพกัและบริการ  
7. การขายผา่นช่องทางโซเชียลมิเดีย เช่น เฟซบุค๊, อินสตาแกรม, ไลน์แชท 
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ธุรกจิอาหารเครือข่าย 

2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (Central Restaurants Group “CRG”) ผูบุ้กเบิกธุรกิจอาหารบริการด่วน (Quick Service 
Restaurant: QSR) และเป็นหนึ� งในผูน้าํธุรกิจอาหารเครือข่าย  ของประเทศไทย มีวิสัยทศัน์ (Vision) ว่า “เราจะเป็นผูน้าํธุรกิจ
ร้านอาหารอนัดบั 1 ในใจผูบ้ริโภค ดว้ยนวตักรรมและการส่งมอบมื<ออาหารที�คุม้ค่าใหก้บัลูกคา้ในทุกโอกาส”   
ปัจจุบัน CRG ในฐานะที� เป็นผู ้รับสิทธิ (Franchisee) และเจ้าของลิขสิทธิ�  (Company Owned) ที� มีความชํานาญ และมี
ความสามารถในการบริหารและจดัการธุรกิจอาหารเครือข่ายที�ไดรั้บการยอมรับจากเจา้ของแฟรนไชส์ (Franchisor)โดยมี 
แบรนดธุ์รกิจอาหารที�หลากหลาย (Multi-Brand) ครอบคลุมอาหารหลายรูปแบบเกือบทุกประเภทในธุรกิจนี<  ซึ�งในอดีตที�ผา่นมา 
CRG ไดร้ับสิทธิในการต่ออายสุญัญารับสิทธิของแต่ละแบรนดอ์ย่างต่อเนื�อง  ซึ� งการบริหารและการจดัการแบรนดธุ์รกิจอาหาร
เครือข่ายภายใต ้CRG มีรายละเอียดดงันี<  

แบรนด ์ ประเภท (Segment) สิทธิ จาํนวนสาขา 
มิสเตอร์ โดนทั ขนมโดนทั Exclusive* 370 

เคเอฟซี ไก่ทอด Non-exclusive** 279 
อานตี<  แอนส์ ขนมซอฟทเ์พรทเซล Exclusive* 182 

เปปเปอร์ ลนัช ์ สเต๊กสไตลญี์�ปุ่น Exclusive* 47 
ชาบตูง ราเมน Franchise Agreement 19 

โคล สโตน ครีมเมอรี�  ไอศกรีมมิกซ์-อิน
ซูเปอร์พรีเมียม 

Exclusive* 17 

เดอะ เทอเรส อาหารไทย Company Owned*** 10 
และรับจา้งบริหารร้านอาหาร 

“เดอะ เทอเรส” ใหก้บั 
บริษทั หอ้งอาหาร ซี.ดี.เอส. จาํกดั 

โยชิโนยะ 
 

โอโตยะ 
 

เทนยะ 
 

คตัสึยะ 

ขา้วหนา้เนื<อ และขา้ว
หนา้ต่างๆ 

อาหารญี�ปุ่น 
สไตลโ์ฮมเมด 

ขา้วหนา้เทมปุระ 
 

ขา้วหนา้หมูทอดญี�ปุ่น 

Exclusive* 
 

Exclusive* 
 

Exclusive* 
 

Exclusive* 

19 
 

50 
 

15 
 

36 
อร่อยดี  Company Owned 15 
สุกี< เฮา้ส์  Company Owned 3 

ซอฟทแ์อร์  Company Owned 1 
เกาลนู  Company Owned 1 

        หมายเหตุ   *   Exclusive Right – CRG เป็นผูไ้ดรั้บสิทธิในการบริหารแบรนดแ์ต่เพียงผูเ้ดียว 
         **  Non-exclusive Right – CRG เป็นผูไ้ดรั้บสิทธิ� ในการบริหารแบรนดร่์วมกบัเจา้ของสิทธิ� คือ Yum Restaurants International 
      (Thailand) Co., Ltd. โดยที� Yum ยงัมีสิทธิ� ที�จะให ้Franchise กบัผูป้ระกอบการรายอื�นได ้
    ***  Company Owned – CRG เป็นเจา้ของลิขสิทธิ� แบรนด ์  
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CRG มีแผนงานในการขยายสาขาของแบรนดที์�ไดร้ับสิทธิอย่างต่อเนื�อง รวมถึงการขยายธุรกิจ ดว้ยการพฒันาผลิตภณัฑ ์พฒันา
ประสิทธิภาพของแบรนดที์�มีอยู่ และนาํเสนอแบรนดใ์หม่ๆ ออกสู่ตลาดทั<งในประเทศ และต่างประเทศ เพื�อตอบสนองความ
ตอ้งการและรูปแบบการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนัของลูกคา้ที�มีการเปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 CRG มีสาขาอยูใ่นกรุงเทพฯ และทั�วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั<งสิ<น  1,0�� สาขา  
ประกอบด้วยพนักงานประจาํ จาํนวน 5,361 และพนักงานชั�วคราว (Full-time Equivalent) จาํนวน 5,798 คน หรือรวมทั<งสิ<น
ประมาณ 11,159 คน  
 
ลกัษณะผลิตภณัฑข์องบริษทัที�มีอยูท่ ั<ง 15 แบรนด ์มีดงันี<  

1) มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut) 

แบรนด ์ มิสเตอร์ โดนทั 
ประเภท (Segment) ขนม (โดนทั) 
สิทธิ Exclusive Right 
จาํนวนสาขา Company Owned 370 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 
 2. การซื<อกลบับา้น (Take Away) 
 3. การบริการจดัส่ง (Delivery)  

4. การบริการจดัเลี<ยง (Catering) 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย กลุ่มวยัรุ่น ครอบครัว เด็ก และคนทาํงานที�มีรูปแบบในการดาํเนินชีวิตทนัสมัย ชอบความ

สะดวกและความรวดเร็ว 
ลกัษณะสาํคญัของแบรนด ์ มิสเตอร์ โดนทั ให้ความสาํคญักบัขนม (โดนทั) คุณภาพสดใหม่ (Fresh Donut) และวิธีการส่ง

มอบขนมใหย้งัคงคุณภาพดีที�สุดถึงมือลกูคา้ 

 

2) เคเอฟซี (KFC)  

แบรนด ์ เคเอฟซี 
ประเภท (Segment) ไก่ (ไก่ทอด) 
สิทธิ Non-Exclusive Right 
จาํนวนสาขา Company Owned  279 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 
 2. การซื<อกลบับา้น (Take Away) 
 3. การบริการจดัส่ง (Delivery) 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย กลุ่มวยัรุ่น ครอบครัว เด็ก และคนทาํงานที�มีรูปแบบในการดาํเนินชีวิตทนัสมัย ชอบความ

สะดวกและความรวดเร็ว 
ลกัษณะสาํคญัของแบรนด ์ ร้านอาหารบริการด่วนที�ใหญ่ที�สุดและไดรั้บความนิยมทั�วโลก ให้บริการไก่ทอดรสชาติอร่อย

และมีเอกลกัษณ์ รวมถึงมีคุณภาพเยี�ยมแก่ลกูคา้ 
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3) อานตี. แอนส์ (Auntie Anne’s)  

แบรนด ์ อานตี<  แอนส์ 

ประเภท (Segment) ขนม (ซอฟทเ์พรทเซล) 
สิทธิ Exclusive Right 
จาํนวนสาขา Company Owned 182 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 
 2. การซื<อกลบับา้น (Take Away) 

3. การบริการจดัส่ง (Delivery)  
4. การบริการจดัเลี<ยง (Catering) 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย กลุ่มวยัรุ่น ครอบครัว เด็ก และคนทาํงานที�มีรูปแบบในการดาํเนินชีวิตทนัสมัย ชอบความ
สะดวกและความรวดเร็ว 

ลกัษณะสาํคญัของแบรนด ์ อานตี<  แอนส์ มีเอกลกัษณ์ทั<งในดา้นรสชาติ เนื<อแป้ง ความสดใหม่ รูปร่าง กลิ�นหอม ลกัษณะ
ของผลิตภณัฑที์�แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร 

 

4) เปปเปอร์ ลนัช์ (Pepper Lunch)  

แบรนด ์ เปปเปอร์ ลนัช ์
ประเภท (Segment) สเตก็สไตลญี์�ปุ่น 
สิทธิ Exclusive Right 
จาํนวนสาขา Company Owned 47 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 

2. การซื<อกลบับา้น (Take Away) 
3. การบริการจดัส่ง (Delivery) 
4. การรับประทานที�ศูนยอ์าหารในรูปแบบ Express (Food court) 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย กลุ่มนกัศึกษาและคนทาํงานที�มีรูปแบบในการดาํเนินชีวิตทนัสมยั ชอบความแปลกใหม่ ชอบ
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ลกัษณะสาํคญัของแบรนด ์ เปปเปอร์ ลนัช ์ มีเอกลกัษณ์โดดเด่นในเรื�องเกี�ยวกบัอาหารจานร้อนแนวใหม่ ที�สามารถปรุงสุก
ไดด้ว้ยตนเองบนจานร้อนอุณหภูมิสูงสุด ��� องศาเซลเซียส 

 

5) ชาบูตง (Chabuton) 

แบรนด ์ ชาบตูง 
ประเภท (Segment) ราเมน 
สิทธิ Franchise Agreement 
จาํนวนสาขา Company Owned 19 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 
 2. การซื<อกลบับา้น (Take Away)  

3. การบริการจดัส่ง (Delivery) 
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กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย กลุ่มวยัรุ่น และกลุ่มคนทาํงาน ทั<งชาวไทยและชาวญี�ปุ่น ที�มีรูปแบบในการดาํเนินชีวิตทนัสมยั 
ชอบรับประทานอาหารญี�ปุ่น โดยเฉพาะราเมนตน้ตาํรับจากญี�ปุ่น 

ลกัษณะสาํคญัของแบรนด ์ ชาบตูงเป็นราเมนตน้ตาํรับแทจ้ากประเทศญี�ปุ่น  ไดร้ับรางวลั Michelin Guide Award 

 

6) โคล สโตน ครีมเมอรีR (Cold Stone Creamery) 

แบรนด ์ โคล สโตน ครีมเมอรี�  
ประเภท (Segment) ไอศกรีม มิกซ์-อิน ซูเปอร์พรีเมี�ยม 
สิทธิ Exclusive Right 

จาํนวนสาขา Company Owned 17 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 
 2. การซื<อกลบับา้น (Take Away) 
 3. การบริการจดัส่ง (Delivery)  

4. การบริการจดัเลี<ยง (Catering) 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย กลุ่มลูกคา้ระดบักลาง-บน ที�เป็นกลุ่มวยัรุ่น คนทาํงาน ครอบครัว และชาวต่างชาติ  ซึ� งมีรูปแบบ

ในการดาํเนินชีวิตที�ทนัสมยั มีไลฟ์สไตล ์ชอบความแปลกใหม่ 
 ลกัษณะสาํคญัของแบรนด ์ โคล สโตน ครีมเมอรี�  เป็นไอศกรีมมิกซ์-อิน ระดบัซูเปอร์ พรีเมี�ยม ที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัดว้ย

รสชาติความอร่อยเข้มข้นไม่เหมือนใครสไตล์อเมริกนั คดัสรรเฉพาะวตัถุดิบชั<นดีพิถีพิถนั 
ผสมผสาน (มิกซ์-อิน) ส่วนผสมบนแผ่นหินแกรนิตที�ลูกคา้สามารถเลือกรสชาติไอศกรีมและ
ส่วนผสมไดต้ามความตอ้งการ 

 

7) ไทยเทอเรส  (Thai Terrace) 

แบรนด ์ ไทยเทอเรส 
ประเภท (Segment) ร้านอาหารไทย ขนมไทย และเครื�องดื�ม 
สิทธิ รับจา้งบริหารสาขาเดิม และสิทธิในการขยายสาขาใหม่ 
จาํนวนสาขา รับจา้งบริหารสาขาของ บริษทั ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จาํกดั จาํนวน � สาขา 

Company Owned 10 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 
 2. การซื<อกลบับา้น (Take Away) 
 3. การบริการจดัส่ง ( Delivery ) 
 4. การบริการจดัเลี<ยง บุฟเฟ่ต ์อาหารกล่อง และอาหารว่าง  
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย กลุ่มลูกคา้อายุ  30 ปี ขึ<นไป กลุ่มวยัทาํงาน และกลุ่มครอบครัว  ชื�นชอบอาหารไทย และขนม

ไทย รสชาติไทยแท ้
ลกัษณะสาํคญัของแบรนด ์ “ไทยเทอเรส” ระเบียงบา้นร้านอาหารไทยรสชาติไทยแท ้ สัมผสัมรดกไทยผ่านวฒันธรรมการ

กินอาหารเครื�องคาว-หวาน โดยภูมิปัญญาที�ถ่ายทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่นกว่า 40 ปี ดว้ยความ
พิถีพิถนัแบบเดียวกบัที�ตั<งใจทาํให้คนในครอบครัวทานเพื�อสร้างสมัพนัธภาพ ความอบอุ่น ทั<ง
ในครอบครัวและชุมชนโลกตลอดไป 
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8) โยชิโนยะ (Yoshinoya) 

แบรนด ์ โยชิโนยะ 
ประเภท (Segment) ขา้วหนา้เนื<อ และขา้วหนา้ต่างๆสไตลญี์�ปุ่น 
สิทธิ Exclusive Right 
จาํนวนสาขา Company Owned  19 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 
 2. การซื<อกลบับา้น (Take Away) 

3. การบริการจดัส่ง (Delivery) 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย กลุ่มวยัรุ่น คนทาํงาน และครอบครัว ที�ดาํเนินชีวิตทนัสมยั และชื�นชอบในรสชาติของขา้วหน้า

เนื<อและขา้วหนา้ต่างๆสไตลญี์�ปุ่ น 
ลกัษณะสาํคญัของแบรนด ์
 
 
 

“โยชิโนยะ” เป็นสุดยอดตน้ตาํรับขา้วหนา้เนื<อญี�ปุ่น ที�มีประวติัความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี 
และมีชื�อเสียงจนขยายสาขาไปทั�วโลกกว่า 2,100 สาขา อาทิ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ จีน ญี�ปุ่น เซี�ยงไฮ้ ไต้หวนั อินโดนีเซีย จุดเด่นของโยชิโนยะ คือคุณภาพ
ของเนื<อววันําเข้าจากสหรัฐอเมริกาและวตัถุดิบคดัสรรคุณภาพพรีเมี�ยม รสชาติที�อร่อยเป็น
มาตรฐานทั�วโลก การบริการที�รวดเร็ว และราคาที�คุม้ค่า 

 

9) โอโตยะ (Ootoya) 

แบรนด ์ โอโตยะ 
ประเภท (Segment) อาหารญี�ปุ่นสไตลโ์ฮมเมด (Japanese Home Cooking Style Restaurant) 
สิทธิ Exclusive Right 
จาํนวนสาขา Company Owned 50 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 
 2. การซื<อกลบับา้น (Take Away) 

3. การบริการจดัส่ง (Delivery) 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย กลุ่มคนทาํงาน และครอบครัว ที�ดาํเนินชีวิตทนัสมยัและชื�นชอบในรสชาติของอาหารญี�ปุ่นตน้

ตาํรับแท้ๆ  ( Authentic Japanese food ) ที�อร่อย สด สะอาด ครบถว้นทางคุณค่าโภชนาการ 
ลกัษณะสาํคญัของแบรนด ์ โอโตยะ เป็นร้านอาหารญี� ปุ่นพรีเมี�ยม สไตล์ โฮมเมด เน้นความเป็นญี� ปุ่นแท้ๆโดยให้

ความสาํคญักบัการพิถีพิถนัในทุกขั<นตอนของการคดัสรรวตัถุดิบที�มีคุณภาพสูง เน้นความสด
ใหม่ของวตัถุดิบตลอดจนรสชาติที�คงความเป็นญี�ปุ่นแท้ๆ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

 

10) เทนยะ (Tenya) 

แบรนด ์ เทนยะ  
ประเภท (Segment) เมนูขา้วหนา้เทมปุระ(Tendon) และ เมนูเทมปุระ(Tempura)  
สิทธิ Exclusive Right 
จาํนวนสาขา Company Owned 15 สาขา 
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รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 

2. การซื<อกลบับา้น (Take Away) 
3. การบริการจดัส่ง (Delivery) 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย กลุ่มวยัรุ่น คนทาํงาน และครอบครัว ที�ดาํเนินชีวติทนัสมยั และชื�นชอบในรสชาติของเทมปุระ 
และขา้วหนา้เทมปุระสไตลญี์�ปุ่ น 

ลกัษณะสาํคญัของแบรนด ์
 
 

เทนยะ ร้านเทมปุระอนัดบั � จากญี�ปุ่น : สูตรลบัตน้ตาํรับจาก Asakusa Tokyo ที�เสิร์ฟขา้วหนา้
เทมปุระรสเลิศ ดว้ยความอร่อยของเทมปุระในแบบดั<งเดิม โดย คดัสรรวตัถุดิบคุณภาพเยี�ยม 
สดใหม่ ทุกชิ<น เช่น กุ้งคัดขนาดใหญ่พิเศษ ทอดได้แป้งกรอบ เบา ไม่อมนํ< ามัน และเพิ�ม
ประสบการณ์การทานข้าวหน้าเทมปุระให้อร่อยไม่เหมือนใครกับซอสทาเระสูตรเฉพาะที�
คิดคน้ขึ<นเป็นพิเศษสาํหรับเทนยะ เหมาะกบัเมนูขา้วหนา้เทมปุระทุกชนิด 

 

11) คตัสึยะ (Katsuya) 

แบรนด์ คตัสึยะ   

ประเภท (Segment) ทงคตัสึ / คตัสึดง้ หมูทอดสไตลญ์ี�ปุ่น 
สิทธิ Exclusive Right 

จํานวนสาขา Company Owned 36 สาขา 

รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 
2. การซื<อกลบับา้น (Take Away) 
3. การบริการจดัส่ง (Delivery) 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มวยัรุ่น นักเรียน นักศึกษา และคนวยัทาํงานตอนตน้ ที�ดาํเนินชีวิตทนัสมยัและชื�นชอบใน
รสชาติของอาหารญี�ปุ่น โดยเฉพาะทงคตัสึ หมูทอดสไตลต์น้ตาํรับแท้ๆ  จากญี�ปุ่น ในราคาที�
คุม้ค่า 

ลกัษณะสําคญัของแบรนด์ 

 

 

 

 

 

 

 

ร้านคตัสึยะ No.1 ทงคตัสึ และ คตัสึดง้ ยอดนิยมจากประเทศญี�ปุ่น เป็นผูน้าํในร้านประเภท
บริการด่วนในญี�ปุ่นที�เสิร์ฟเมนูชุดทงคตัสึ, คตัสึดง้ และขา้วแกงกะหรี�รสเลิศในราคาที�คุม้ค่า มี
สาขามากกวา่ 400 สาขาทั�วประเทศญี�ปุ่นและทั�วโลก ในประเทศไทยมีเมนูเพิ�มเติมจากญี�ปุ่นใน
หมวด SIDE DISH และ DESSERT ที�แสนอร่อย อาทิ เช่น สลดัเห็ดชิตาเกะพนัผกัโขม, ชีสซี�  
สติ�ก, เกี�ยวซ่า, ไก่คาราเกะ และที�สําคัญคือ ไอศกรีมชาเขียวพร้อมท็อฟฟี� ถั�วแดง  จุดเด่น
ของคตัสึยะอยู่ที�การคดัสรรวตัถุดิบที�คุณภาพสูงด้วยผลิตสดใหม่คุณภาพตามมาตรฐานของ
ญี�ปุ่น โดยเคล็ดลบัความอร่อยอยูที่�เลือกสรรหมูคุณภาพดี ไม่แช่แข็ง และเกล็ดขนมปังสดใหม่ 
พร้อมกรรมวิธีการทอดและเทคนิคการชุบเกล็ดขนมปังที�ทาํให้หมูทอดชุบเกล็ดขนมปังสี
เหลือง กรอบนอก นุ่มใน พร้อมเสิร์ฟดว้ยรสชาติแบบตน้ตาํรับแท้ๆ  จากญี�ปุ่น ในราคาที�คุม้ค่า 
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12) อร่อยดี (AROI DEE) 

แบรนด์ อร่อยดี   

ประเภท (Segment) อาหารจานด่วน สไตลส์ตรีทฟู้ ด 
สิทธิ Company Owned 

จํานวนสาขา Company Owned  15 สาขา 

รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 
2. การซื<อกลบับา้น (Take Away) 
3. การบริการจดัส่ง (Delivery) 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มวยัรุ่น คนทาํงาน และครอบครัว ที�ดาํเนินชีวิตทนัสมยั ที�มุ่งหาความอร่อยแบบง่าย ๆ  
สะดวก รวดเร็ว และราคาที�คุม้ค่า 

ลกัษณะสําคญัของแบรนด์ 

 

 

แหล่งรวมความอร่อยของอาหารแนวสตรีทฟู้ ด ที�ยกเอาเมนูตามสั�งอันแสนคุ้นเคย 
หลากหลายเมนู ในราคาที�คุม้ค่า ให้ความสะดวก สบาย รวดเร็วในการรับประทาน ตน้ตาํรับ
ไทยแทจ้ากรสมือแม่ครัวที�บ่มเพาะสูตรอาหารมายาวนานกว่า �� ปี 

  

13) สุกี.เฮ้าส์  (Suki House) 

แบรนด์ สุกี< เฮา้ส์   

ประเภท (Segment) อาหารประเภท Hotpot , อาหารจานเดียว ขนมหวาน และเครื�องดื�ม   
สิทธิ Company owned  

จํานวนสาขา Company Owned 3 สาขา 

รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 
2. การซื<อกลบับา้น (Take Away) 
3. การบริการจดัส่ง (Delivery) 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มวยัรุ่น คนวยัทาํงาน ที�เป็นคนรุ่นใหม่ มีไลฟ์สไตลล์ ํ<าสมยั  ชื�นชอบการทานอาหารประเภท 
Hotpot ในราคาที�คุม้ค่า คุณภาพดี  

ลกัษณะสําคญัของแบรนด์ “สุกี< เฮา้ส์” สุกี<โฮมเมดแนวใหม่ เสิร์ฟความอร่อยพร้อมจดัเต็มกับนํ<าซุปหลากหลาย นํ<าจิ<มรส
เดด็ เมนูสูตรโฮมเมดในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกนัเองสไตลสุ์กี< เฮา้ส์ 

 

14)  ซอฟท์แอร์ (SoftAir) 

แบรนด ์ ซอฟทแ์อร์ 
ประเภท (Segment) ไอศกรีม  
สิทธิ Company Owned 

จาํนวนสาขา Company Owned 1 สาขา 
รูปแบบการให้บริการ 1. การรับประทานที�ร้าน (Dine In) 
 2. การซื<อกลบับา้น (Take Away) 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย กลุ่มลูกคา้ระดบักลาง-ล่าง ที�เป็นกลุ่มวยัรุ่น คนทาํงาน อาศยัอยู่ในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ 

มีไลฟ์สไตลชื์�นชอบการทอ่งเที�ยว ชอบทดลองและสัมผสัอะไรใหม่ๆอยูเ่สมอ 
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 ลกัษณะสาํคญัของแบรนด ์ แบรนด์ไอศกรีมในรูปแบบซอฟท์ครีม ที�ชูจุดเด่นด้านวตัถุดิบ โดยเน้นคดัสรรวตัถุดิบจาก
หลากหลายแหล่งผลิตที�ขึ<นชื�อในแต่ละประเทศ  เพื�อให้ผูบ้ริโภคได้รับรสชาติความอร่อย 
เขม้ขน้เขา้ถึงรสชาตินั<นๆไดเ้ป็นอย่างดี ซึ� งมีใหเ้ลือกทั<งหมด � รสชาติ ไดแ้ก่ Normandie Milk, 
California Strawberry, Brussels Choco, Shizuoka Matcha, Okinawa Purple Potato, 
Chanthaburi Mhonthong เช่น ซอฟทค์รีมรส Brussels Choco ที�มีส่วนผสมจากผงโกโกแ้ทจ้าก
เบลเยี�ยม ทาํใหซ้อฟทค์รีมมีความหวานมนั มีความเขม้ขน้ของช็อกโกแลต ในราคาที�เป็นมิตร
เพียง �� บาท 

 

15) เกาลูน (Kowlune) 

แบรนด์ เกาลนู    

ประเภท (Segment) อาหารประเภท ซาลาเปา, ติ�มซาํ,ซุป, ขนมหวาน และเครื�องดื�ม   

สิทธิ Company Owned  
จํานวนสาขา Company Owned 1 สาขา 

รูปแบบการให้บริการ 1. การซื<อกลบับา้น (Take Away) 
2. การบริการจดัส่ง (Delivery) 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มวยัรุ่น  คนทาํงาน และครอบครัว  ที�ดาํเนินชีวิตทนัสมยัและชื�นชอบในรสชาติของอาหาร
จีนอร่อย  ราคายอ่มเยาว ์เขา้ถึงง่าย ทานไดทุ้กวนั  

ลกัษณะสําคญัของแบรนด์ 

 

 

 

 

 

 “เกาลูน” (Kowlune) ร้านอาหารจีนต้นตาํรับจากแดนมังกร สูตรลับเฉพาะสไตล์กวางตุ้ง 
หรูหราระดบัภตัตาคาร ที�ถูกพฒันามาจากห้องอาหารจีนไดนาสตี<  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 
ดว้ยความอร่อยระดบัตาํนาน คดัสรรวตัถุดิบอย่างพิถีพิถนั นาํเสนอในรูปแบบของรถ Tram ที�
จะทาํให้คุณได้สัมผสัรสชาติสุดพิเศษได้อย่างใกลชิ้ดมากยิ�งขึ<น แต่ยงัคงความดั<งเดิม ด้วย
คุณภาพและเอกลกัษณ์ตามสไตลห์้องอาหารจีนไดนาสตี<  ในราคาที�ใครๆก็เขา้ถึงได ้เน้นเมนู
ซาลาเปา ซุป ติ�มซาํ ขนมหวานและเครื�องดื�ม โดยลกูคา้สามารถซื<อทานไดท้นัที 
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2.4 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
ปี 2562 ส่วนแบ่งตลาดร้านอาหารเครือข่าย (Food Chain  Restaurant) มีส่วนแบ่งร้อยละ 38 ของธุรกิจร้านอาหาร  

(Food Restaurant) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 162,400 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโต อยูใ่นกรอบร้อยละ 3-4 จากปีที�ผา่นมา 
ตารางเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดของธุรกจิอาหารเครือข่ายในแต่ละตลาดย่อย (Market segment) ในประเทศไทย 

 
                               มูลค่าตลาดร้านอาหารเครือข่าย (Food Chain Restaurant) ปี 2562 
หมายเหตุ:  
ตลาดร้านอาหารเครือขา่ย (Food Chain Restaurant)  ประกอบดว้ย ร้านอาหารที�ให้บริการเตม็รูปแบบ, ร้านฟาสตฟ์ู้ ด, ร้านอาหารที�บริการดว้ยตนเอง  
และคีออส ซึ�งมีจาํนวนสาขาตั<งแต่ 10 ร้านขึ<นไป 
ที�มา : ประมาณการจาก CRG, ศูนยวิ์จยักสิกรไทย, กระทรวงพาณิชย ์และ รายงานประจาํปี  

 แนวโน้มของธุรกิจร้านอาหารยงัคงมีโอกาสเติบโตและทาํกาํไรไดสู้ง และมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ<นอยา่งต่อเนื�อง ซึ� ง
เป็นปัจจยัสาํคญัที�ดึงดูดใหผู้ป้ระกอบการรายใหม่ เขา้สู่ตลาดธุรกิจร้านอาหารอยา่งต่อเนื�อง จึงทาํใหมี้การแข่งขนัสูง  

นอกจากปัจจยัพื<นฐานของผูบ้ริโภค เช่น การเพิ�มขึ<นของจาํนวนประชากรและการขยายตวัของประชากรไปตามหัว
เมืองใหญ่ การเพิ�มขึ<นของนักท่องเที�ยว รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที�นิยมรับประทานอาหารนอกบา้นมากขึ<น ส่งผลให้
อุตสาหกรรมร้านอาหารโดยรวมเติบโตอย่างต่อเนื�องนั<น การที�ผูบ้ริโภคสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ ได้ทั�วถึงมากขึ<น 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งอินเตอร์เน็ตและโทรศพัทมื์อถือแบบสมาร์ทโฟน ประกอบกบัการที�มีผูใ้หบ้ริการส่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั�น
ต่างๆ เช่น Grab Food, Food Panda และ Line Man เขา้มาในอุตสาหกรรมร้านอาหารอย่างต่อเนื�อง ส่งผลให้การสั�งซื<ออาหาร
แบบ Delivery มีความสะดวก รวดเร็ว และราคาถกูลง จึงทาํใหร้้านอาหาร Home Delivery มีแนวโนม้ที�จะเติบโตอยา่งมาก โดย 
ศูนยว์จิยักสิกรไทยคาดการณ์วา่ ธุรกิจจดัส่งอาหารไปยงัแหล่งที�พกั (Food Delivery) ใน ปี 2562 จะมีมูลค่าอยูท่ี� 33,000 – 35,000 
ลา้นบาท หรือ เติบโตประมาณร้อยละ 14 จากปี 2561 
 ดงันั<น ผูป้ระกอบการร้านอาหาร จึงตอ้งปรับตวัตามยคุสมยัที�เปลี�ยนไป โดยไม่เพียงแต่ใหค้วามสาํคญั กบัรสชาติและ
คุณภาพของอาหาร แต่ยงัตอ้งคาํนึงถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภค และการนาํเทคโนโลยมีาช่วย ในการดาํเนินการ
เพื�อเพิ�มช่องทางในการเขา้ถึงลกูคา้และลดตน้ทุนในการดาํเนินการ ซึ�งจะส่งผลใหมี้กาํไรเพิ�มขึ<น  

โดยในปี 2562 ธุรกิจอาหารของ บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั “CRG” ยงัสามารถที�จะสร้างการเติบโต โดย
มียอดขาย 12,184.4 ลา้นบาท เติบโตเทียบกบั ปี 2561 เท่ากบั 2.5%  และผลกาํไรสุทธิ 686.7 ลา้นบาท เติบโตเทียบกบั ปี 2561 
เท่ากบั -9.4%  โดย บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั ไดเ้ปิดสาขาใหม่เพิ�มจาํนวน 133 สาขา ทาํให้บริษทัฯ มีจาํนวน
สาขารวมทั<งสิ<น 1,064 สาขา   

รายได้ ร้อยละ

ร้านอาหารจานดว่น 31,209.75                   19%

ร้านกาแฟคาเฟ่ 28,594.77                   17%

ร้านสุกี<-ชาบู 20,413.86                   12%

ร้านอาหารญี�ปุ่น 18,852.69                   11%

ร้านอาหารไทย 11,297.62                   7%

เบเกอรี� 8,977.61                     5%

ไอศกรีม 7,962.22                     5%

ร้านปิ< งยา่ง เตาถา่น 6,914.89                     4%

โดนัท 3,751.92                     2%

ร้านอาหารเครือขา่ยประเทศอื�น 27,107.46                   16%

รายได้ (ล้านบาท)
2562(ประมาณการ)
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กลยุทธ์การแข่งขัน 
 จากภาวะเศรษฐกิจที�มีความไม่แน่นอนเนื�องจากกาํลงัซื<อของประชากรในประเทศที�ยงัไม่ฟื< นตวั ส่งผลให้ผูบ้ริโภค
เลือกรับประทานอาหารนอกบา้นเฉพาะมื<อที�จาํเป็นหรือเป็นการสังสรรค์ ประกอบกับการแข่งขนัที�เป็นไปอย่างรุนแรง 
ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการรับประทานอาหารมากขึ<น เช่น การเลือกรับประทานอาหารสตรีทฟู้ ด-เดลิเวอรี�  ภายในบา้นพกัอาศยั 
ทาํให้ผูป้ระกอบการร้านอาหารตอ้งปรับเปลี�ยนรูปแบบกลยุทธ์การแข่งขนัเพื�อดึงดูดใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการ เช่น การนาํเสนอ
เมนูอาหารใหม่ๆ การจดัชุดอาหารราคาประหยดั การมอบส่วนลด เป็นตน้ ซึ�งอาจส่งผลต่ออตัรากาํไรของธุรกิจ  
 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั มีเป้าหมายที�จะเป็นผูน้าํในธุรกิจอาหาร โดยการ 

1. ขยายสาขาของแบรนด์เดิมที�บริษทัมีอยู่ให้ครอบคลุมทั�วประเทศไทย เพื�อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าทั<งในเขต
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจงัหวดัมีการพฒันารูปแบบร้านแบบใหม่เพื�อให้มีความทนัสมยัตรงกับความ
ตอ้งการของลูกคา้ มีการขยายสาขาโดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ เช่น กลุ่มเป้าหมายหลกั ระดบัราคา และไลฟ์สไตล ์
หรือพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในโลเกชั�นนั<นๆ  

2. ขยายธุรกิจ Delivery เพื�อเพิ�มช่องทางการให้บริการตามความตอ้งการของลูกคา้ที�เปลี�ยนไป 
3. ขยายธุรกิจออกสู่ต่างประเทศ โดยมุ่งเนน้การรักษามาตรฐานสินคา้ให้อยู่ในระดบัสูง และการพฒันาผลิตภณัฑ์

ใหม่ๆอยูเ่สมอ 
4. เพิ�ม แบรนดใ์หม่ๆเขา้มาใน Portfolio ของบริษทัฯ  
5. เนน้การเพิ�มประสิทธิภาพในทุกดา้นและการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้ายอยา่งต่อเนื�อง  
6. สร้างและพฒันาธุรกิจและความสามารถ ในการแข่งขนั เช่น  การสร้างสรรคเ์มนูใหม่ๆ เพื�อเพิ�มความหลากหลาย

และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กบัลูกคา้ การเขา้ไปอยู่ในทุกโอกาสการกินของผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลา
เร่งด่วน ที�ตอ้งการอาหารซื<อง่าย สะดวก อิ�มทอ้ง มื<อที�ให้รางวลัตวัเอง หรือช่วงเวลาสังสรรคพ์บปะเพื�อน หรือ
ครอบครัว การส่งเสริมการขายที�ครอบคลุมและเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย  

7. การนาํเทคโนโลยมีาเป็นเครื�องมือเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการให้บริการลกูคา้ เพื�อตอบสนองความตอ้งการและ
เขา้ถึงไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคที�มีความหลากหลายไดอ้ยา่งครอบคลุมในทุกระดบั   

 
• ทาํเลที�ตั<ง (Location) 

อย่างที�ทราบกนัดีว่า ในช่วง �-� ปีที�ผ่านมา ธุรกิจคา้ปลีกทั�วโลกเป็นหนึ�งในธุรกิจที�ไดรั้บผลกระทบอย่าง
หนักจาก Digital Disruption  และตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการเปลี�ยนแปลงของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค จาก offline มาเป็น online และภายใตก้ารแข่งขนัที�รุนแรงและพฤติกรรมที�เปลี�ยนแปลงไปของ
ลกูคา้นี<  ไดเ้ป็นปัจจยัหลกัที�ผลกัดนัใหธุ้รกิจคา้ปลีกทั<งรายใหญ่และรายเลก็ตอ้งปรับตวัเอง ดว้ยการพฒันารูปแบบและ
การลงทุนในการเปลี�ยนผ่านสู่ธุรกิจในยุคดิจิทลั เพื�อการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว และการก้าวขึ<นมาเป็นผูน้าํใน
ธุรกิจอาหาร 

ในส่วนของธุรกิจคา้ปลีกไทย  การก่อสร้างศูนยก์ารคา้ใหม่ขนาดใหญ่เริ�มชะลอตวัลง จากผลกระทบด้าน
กฎหมายผงัเมือง, พื<นที�ขนาดใหญ่ที�หายากขึ<น, ตลอดจนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยุคใหม่ที�เปลี�ยนแปลงไปจากเดิมที�
เคยใช้เวลาว่างในการเดินเลือกซื<อสินค้าและบริการตามศูนยก์ารค้า มาเป็นการเลือกซื<อสิ<นค้าและบริการผ่าน e-
commerce แทน ซึ�งเป็นช่องทางคา้ปลีกที�เขา้มาตอบโจทยพ์ฤติกรรมหรือวิถีในการซื<อสินคา้ของผูบ้ริโภคในยุคนี< ให้
ง่ายและสะดวกมากขึ<น  

กระนั<นก็ตาม การขยายตวัของศูนยก์ารคา้ในไทยยงัคงมีเห็นอยูอ่ยา่งต่อเนื�องทั<งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั
แต่เป็นการลงทุนในรูปแบบของอาคารศูนยก์ารค้าประเภท Mixed-use development หรือ Retail-tainment ขนาดเลก็ 
การต่อเติมส่วนขยายอาคารเดิม การเพิ�มพื<นที� Edu-Zone สาํหรับเด็กนกัเรียน นกัศึกษา หรือ Co-Working Space Zone 
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สําหรับวยัทาํงาน รวมถึงการปรับสัดส่วนพื<นที�ของโซนร้านคา้ต่างๆ ในแต่ละประเภทใหม่ให้เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของลกูคา้ ตามแผนกลยทุธ์บริหารศูนยฯ์ 

ในปี พศ ���� บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั ไดมี้การลงทุนขยายธุรกิจร้านอาหารในหลากหลาย
รูปแบบ และไปในทิศทางที�แตกต่างจากปีก่อนๆ ที�ผา่นมา ทั<งในพื<นที�กรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั ดงันี<  

1. รูปแบบร้านอาหารของบริษทัฯ จะมีขนาดเล็กลงและแตกต่างกนัตามพื<นที� เพื�อให้จาํนวนสาขา
ครอบคลุมและเขา้ถึง ผูบ้ริโภคไดส้ะดวก ร้านคา้ในรูปแบบใหม่ๆ อยา่ง Café, Pop Up Store, Food Truck, Drive Thru 
หรือร้านขนาดเล็กในย่านธุรกิจ (City Store) รองรับ Digital Lifestyle ก็ยงัคงถูกบรรจุอยู่ในแผนการขยายสาขาของ
บริษทัฯ ดว้ย เพื�อรองรับไลฟ์สไตลท์ั<งการทาํงาน การประชุมทางธุรกิจ หรือการพบปะกนัภายในกลุ่มเพื�อนฝงู ของ
ลกูคา้กลุ่มนี< ตอบโจทยแ์ละเขา้ถึงลกูคา้กลุ่มใหม่อยา่ง GEN Z ที�ตอ้งการความรวดเร็วและแปลกใหม่  

2. บริษทัฯ มีการสร้าง Brand ร้านอาหารใหม่ที�บริษทัเป็นเจา้ของเอง (Own brands) โดย มุ่งเน้นการ
ขยายสาขาไปใน สถานที�ตั<งร้านประเภท non-mall มากกกว่าศูนยก์ารคา้รายใหญ่ หรือตามแนวเส้นรถไฟฟ้า และ
รถไฟใตดิ้น สถานที�ตั<งประเภทอาคารสาํนกังาน สถานีบริการนํ<ามนั โรงพยาบาล ศูนยแ์สดงสินคา้ ฯลฯ ที�มีค่าเช่าไม่
สูงมาก กลายเป็นเป้าหมายหลกัในการขยายสาขาของบริษทัฯ เช่นเดียวกบัปีก่อนๆ ที�ผา่นมา   

3. บริษทัฯ มีการเขา้ร่วมธุรกิจกบัร้านอาหารประเภทอื�นๆ ที�บริษทัยงัไม่มีให้บริการ หนึ�งในนั<นคือ 
ธุรกิจร้านอาหาร Salad Factory 

4. บริษทัฯ มีการขยายสาขาร้านอาหารนอกศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ทั<งในรูปแบบ Stand Alone, การ
สร้างพนัธมิตรใหม่ทางธุรกิจกบัสถานีนํ<ามนั และ/หรือ โรงพยาบาลชั<นนาํ 

5. บริษทัฯ มีการร่วมมือกบัผูใ้ห้บริการ Delivery รายใหญ่ของไทยอย่างเช่น Grab, Food Panda มี
ยอดส่งกวา่ �.� ลา้นครั<งในปี พศ. ����  

6. บริษทัฯ ไดมี้การขยายสาขาร้านอาหารญี�ปุ่น ไปในต่างจงัหวดัมากขึ<น โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจ
ไปยงัหวัเมืองหลกั เมืองศูนยก์ลางภูมิภาคที�มีการขยายเส้นทางคมนาคมหลกัของประเทศ พื<นที�เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที� 
Grab และ/หรือ Others Aggregators มีการเริ�มเขา้ไปใหบ้ริการ  

แมว้่าในปี พศ ���� ร้านอาหารส่วนใหญ่ภายในศูนยก์ารคา้จะไดรั้บผลกระทบจาก Digital Disruption และ 
การเติบโดของ Street Food  ผา่นช่องทาง On Line ส่งผลให้การคา้ที�ใชช่้องทางหน้าร้านหรือ Offline เริ�มสูญเสียส่วน
แบ่งการตลาดไป  แต่บริษทัฯ ได้มีการเปิดร้านอาหารใหม่ เพิ�มเติมสุทธิจาํนวน ��� สาขา ส่งผลให้ ณ วนัที� �� 
ธนัวาคม พศ ���� บริษทัฯ มีจาํนวนสาขาครอบคลุมทั�วประเทศ ทั<งสิ<น จาํนวน �,��� สาขา เติบโตจากปี พศ ���� 
ประมาณ ��%  

สําหรับการขยายสาขาในปี พศ ���� และปีต่อๆ ไป บริษทัฯ เชื�อมั�นเป็นอย่างสูงว่าธุรกิจคา้ปลีกของไทย
ยงัคงมีศกัยภาพในระยะยาว ถึงแมว้่าจะมีความทา้ทายต่างๆรอบดา้นในระยะสั<น สวนทางกบัธุรกิจคา้ปลีกในหลายๆ 
ประเทศทั�วโลก อนัเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจท่องเที�ยว การลงทุนของภาครัฐที�ทาํใหส้งัคมเมืองขยายตวัออก
สู่รอบนอก ส่งผลต่อความเชื�อมั�นในการลงทุนของผูป้ระกอบการไทยและต่างชาติ ในการวางแผนลงทุนขยายธุรกิจ 
เพื�อครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ทั<งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั โดยบริษทัฯ ไดว้างแผนในการหาทาํเลที�ตั<งใหม่ของธุรกิจ
ร้านอาหารใหม่มของบริษทัฯ ไว ้มีรายละเอียดดงันี<  

1. ในส่วนของการขยายสาขา Off Line หรือ Physical Platform บริษทัฯ ไดมี้แผนที�จะยงัคงเนน้การ
ขยายสาขาไปยงั ศูนยก์ารคา้หลกัที�มีรูปแบบ Mix-use development และ Non mall ในทุกรูปแบบ   

2. บริษทัฯ ได้วางแผนที�จะเริ�มการเจรจา ตลอดจนร่วมมือกับศูนยก์ารคา้ชั<นนาํหลายแห่งในการ
ร่วมกนัปรับตวัสู้กบั สถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป ไม่เพียงแต่เพื�อผลประโยขน์ทางธุรกิจคู่คา้ แต่ยงัคงมุ่งเน้นการ
ตอบสนองใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ย 
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3. บริษทัฯ ไดม้องหาตลาดใหม่ในต่างประเทศ ทั<งเอเซีย และยุโรป โดยมีแผนที�จะสร้างพนัธมิตร
ทางธุรกิจ ในการขยายธุรกิจร้านอาหารไปยงัต่างประเทศ 

4. บริษทัฯ ไดมี้การปรับตวัเพื�อเพิ�มความสามารถในการแข่งขนั โดยการพฒันาช่องทางการขายหน้า
ร้าน (Offline) ควบคู่กบัการขายออนไลน ์(Online) บริษทัฯ ยงัคงใหค้วามสาํคญัต่อ Omni Chanel  ที�ช่วยเชื�อมโยงการ
ให้บริการ Offline และ Online ให้กลายเป็นหนึ� งเดียวแบบไร้รอยต่อแลว้ให้ลูกคา้สัมผสัและเข้าถึงการให้บริการ
ได้มากเป็น � เท่า มุ่งหวงัที�จะสร้างความประทบัใจ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ (New Experience) หรือ
อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูบ้ริโภคไดม้ากที�สุด  

5. การนาํเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชป้ระกอบในการเลือกทาํเลที�ตั<งร้านอาหาร อาทิเช่น 
� การนาํ Big Data มาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค ที�เป็นกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมาย ซึ� งจะช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถหาทาํเลที�ตั<งใหม่ไดต้รงกบัความตอ้งการ
ของลกูคา้ เพิ�มความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและสามารถรักษากาํไรให้บริษทัฯ ไดอ้ยา่ง
ต่อเนื�องในระยะยาว  

� การนาํเทคโนโลยอืี�นๆ อาทิเช่น ระบบ POS และ QR Ordering รูปแบบใหม่ มาบรรจุอยู่
ในสาขาร้านอาหารของบริษทัฯ โดยเชื�อมั�นว่าจะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถ
ยกระดับขีดความสามารถให้กับธุรกิจร้านอาหารของบริษัทฯ และยกระดับการ
ใหบ้ริการให้แก่ลกูคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ<นในอนาคต  

6. การเป็นพนัธมิตรกบั Aggregator ในการสร้าง Dark Kitchen และ/หรือ Cloud Kitchen เพื�อพฒันา
ช่องทางการขายหนา้ร้าน (Offline) ควบคู่กบัการขายออนไลน ์(Online)  

บริษทัฯ ได้ขยายสาขาด้วยความระมดัระวงัในการเลือกสถานที�เปิดร้านให้มีความเหมาะสมกับแต่ละ
ประเภทธุรกิจ และการคดัเลือกสถานที�ตั<งร้านให้มีความโดดเด่นกว่าร้านคา้คู่แข่ง ตลอดจนไดน้าํเทคโนโลยี� และ
นวตักรรมใหม่ๆ มาปรับใชค้วบคู่ไปกบัการขยายสาขาในรูปแบบปกติของบริษทัฯ เพื�อให้มั�นใจว่าจะไม่มีขอ้จาํกัด
ใดๆ ในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  และธุรกิจร้านอาหารของบริษทัฯ จะประสบความสําเร็จและมี
กาํไรจากการดาํเนินงาน  การบริหารจดัการสินทรัพยส์ามารถสร้างผลตอบแทนกลบัคืนมาไดอ้ยา่งรวดเร็วและคุม้ค่า
มากที�สุด ตลอดจนธุรกิจร้านอาหารใหม่ของบริษทัฯ  ตอ้งไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคอย่างดีเยี�ยม  เช่นเดียวกบั
หรือดีกว่าปีที�ผ่านมา  

 

• การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product Development) 
การนาํเสนอผลิตภณัฑ ์และเมนูใหม่ๆของ CRG  อยา่งต่อเนื�องนั<น ตั<งอยูบ่นพื<นฐานของขอ้มูลที�ไดร้ับจากผลของการ
วิจยั โดยเฉพาะอย่างยิ�งการวิจยัเกี�ยวกบัความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ทั<งนี< เพื�อสร้างความ
โดดเด่น และแตกต่างจากแบรนดอื์�นๆในตลาด โดยมีหน่วยงาน การตลาด(Marketing) และResearch & Development 
(R&D) มีหน้าที�รับผิดชอบในการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยมีการทาํวิจยัต่างๆ ที�เกี�ยวข้องในการพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่ ดงันี<   
1. Concept Screening Test เพื�อหาแนวคิดในการทาํผลิตภณัฑใ์หม่  
2. Concept & Product Test เพื�อคดัเลือกผลิตภณัฑใ์หม่โดยการใหชิ้ม  
3. Consumer Reaction เพื�อดูผลตอบรับของลูกคา้ที�มีต่อผลิตภณัฑใ์หม่ เมื�อออกมาขายจริง  
4. Consumer Research เช่น การทาํวิจยักลุ่ม (Focus Group) เพื�อคน้หาความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ 
และกลุ่ม เมื�อหน่วยงาน  R&D พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่สาํเร็จแลว้ ก็จะมีการวางแผนการผลิต วางแผนการสั�งซื<อวตัถุดิบ 
และวางแผนการตลาดและกาํหนดการวางจาํหน่ายล่วงหนา้เป็นรายปี 
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• การบริการและการฝึกอบรม (Service and Training) 
เราให้ความสาํคญักบัการสร้างนวตักรรมภายในองคก์ร และ การส่งเสริมการให้บริการให้กบัลูกคา้ ทางหน่วยงานที�
เกี�ยวข้องกับการฝึกอบรมจึงได้มีการพัฒนาบุคลากรผ่านหลักสูตร Design Thinking ทั<งในส่วนของพนักงาน 
Operations และ หน่วยงาน Support และ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี�ยนความรู้ ประสบการณ์ ผ่านกิจกรรม Innovation 
Sharing Forum และยงัคงมีการจดัการแข่งขนัดา้นนวตักรรม (Innovation Convention II) อย่างต่อเนื�อง เป็นปีที� 2 ซึ� ง
มุ่งเน้นในการเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงาน การเพิ�มยอดขาย และ การลดตน้ทุน เพื�อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน และเท่าทนัต่อการเปลี�ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ ของการทาํธุรกิจในปัจจุบนันี<  โดยมีหน่วยงาน People 
Development เป็นผูดู้แลในเรื� องดงักล่าว มีการกาํหนดหลกัสูตรการทดสอบและฝึกอบรม นอกจากนี<  ยงัมีการจดั
อบรมเชิงปฏิบติัการในเรื�องการพฒันาศกัยภาพในการทาํงาน ในระดบัปฏิบติัการของแต่ละแบรนด์ ซึ� งมีลกัษณะ
ผลิตภณัฑแ์ละการบริการที�แตกต่างกนั 
 

• การตกแต่งร้านและบรรยากาศในร้าน 
การตกแต่งร้าน และบรรยากาศในร้าน เป็นอีกองคป์ระกอบที�สาํคญัในการแข่งขนั เพื�อทาํให้แบรนดมี์ความทนัสมยั
อยู่เสมอ และสอดแทรกการออกแบบที�มีความต่างจากคู่แข่ง แต่ยงัคงให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคใน
ปัจจุบนัที�มีการเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื�อเป็นการสะทอ้นถึงบุคลิกภาพของแต่ละแบรนด์อีกด้วย โดยมีฝ่าย
การตลาดเป็นผูรั้บผิดชอบในการกาํหนดรูปแบบหลกั (Theme) ของแต่ละแบรนด ์และดูแลการออกแบบและตกแต่ง
ทุกๆสาขาใหเ้ป็นไปตามรูปแบบหลกัที�กาํหนดไว ้ซึ� งจะตอ้งพิจารณาในรายละเอียดทั<งแผนผงัร้าน โทนสี ความสว่าง 
รูปแบบลกัษณะและคุณภาพของโต๊ะเกา้อี<ที�ใช ้ประดบัตกแต่งร้าน ฯลฯ 

 

ลกัษณะของตลาดและการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ของบริษัททั.ง 15  แบรนด์ มีดังนี. 

1) มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut) 
 มุ่งมั�นสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเนื�อง ภายใตก้ารสื�อสารทางการตลาดที�มีประสิทธิภาพ นบัเป็นการตอกย ํ<าการรับรู้ 
แบรนด์ของผูบ้ริโภคให้มีความแข็งแกร่งยิ�งขึ<น ตลอดจนการวางแผนการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ที�เข้าถึงผูบ้ริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการมุ่งเน้นการขยายสาขาให้ครอบคลุมพื<นที�ทั�วประเทศเพื�อเขา้ถึงผูบ้ริโภคให้ไดม้ากที�สุด ทาํให้มิสเตอร์ 
โดนทั เป็นแบรนด์ที�ไดรั้บการยอมรับมากที�สุดในกลุ่มโดนทั ประจาํปี 2019 จาก Food Tracker Research  เป็นแบรนดย์อดนิยม 
อนัดับ1 ในประเทศไทยในหมวดโดนัทประจาํปี 2018-2019 จาก Marketeer Research และยงัได้รับรางวลั Top Influential 
Brands 2019 (Preferred Brand By Consumers) จาก Neo Target และ Influential Brands พร้อมทั<งยงัสามารถรักษาส่วนแบ่งทาง
การตลาดไดสู้งสุดตลอดกว่า 40 ปีที�ผ่านมา มากกว่าร้อยละ 50% อนัเป็นผลมาจากการวิจยัและวิเคราะห์ผูบ้ริโภคอยา่งลึกซึ< ง 
เพื�อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้ตรงจุด ด้วยการรังสรรค์โดนัทสดใหม่จากสาขาครัว ที�มีครอบคลุมอยู่ท ั�วทั<ง
ประเทศ เพื�อเสิร์ฟความอร่อย สด ใหม่ ของโดนทัในทุกๆวนั  
 ตลอดระยะเวลาในการดาํเนินกิจการสิ�งที� มิสเตอร์ โดนัท ใส่ใจอยู่เสมอคือ “การพฒันาอย่างไม่หยดุย ั<ง” (Innovative 
Donut) ซึ� งเน้นถึงความคุม้ค่า โดยสามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ที�ถูกใจผูบ้ริโภคออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื�อง อาทิ  แคมเปญ 
“ฮอต โดนทั” เพื�อเป็นการตอกย ํ<าความสดใหม่ โดยมิสเตอร์ โดนทั มีครัวมากกว่า 200 สาขาทั�วประเทศ ทาํให้โดนทั ของร้าน
สด ใหม่ อร่อย พร้อมเสิร์ฟให้กับลูกคา้ แคมเปญ “มิสเตอร์ โดนัท โอวลัติน ภูเขาไฟ” ซึ� งเป็น Collaboration Project ที�ทาํกบั
โอวลัติน ที�นาํเอา Signature ของโอวลัตินไดแ้ก่โอวลัตินภูเขาไฟมารังสรรคเ์มนูให้อยูใ่นรูปแบบของโดนทั ไม่ใช่แค่เป็นการนาํ
ส่วนผสมของโอวลัตินมาแต่งเติมรสชาติเท่านั<น แต่ยงัสร้างประสบการณ์ในการรับประทานใหม่ โดยใหล้กูคา้สามารถสนุกกบั
การโรยผงโอวลัตินบนหนา้โดนทัเองอีกดว้ย หรือโดนทัไข่ยดัไส้ ที�นาํเสนอโดนทัในรูปทรงไข่แต่งหน้าให้มีความน่ารักมีให้
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เลือก 6 แบบ 6 รสชาติ ไดแ้ก่ โดนทัไข่ไส้คสัตาร์ดไข่เค็ม โดนทัไข่ไส้ครีมนมเยน็ โดนทัไข่ไส้ครีมฝอยทอง โดนทัไข่ไส้ครีมชา
ไทย โดนทัไข่ไส้เผอืกไข่เคม็ และ โดนทัไข่ไส้ช็อกโกแลตเฮเซลนทั มิสเตอร์ โดนทัยงัคงต่อยอดโดนทัเพื�อสุขภาพที�ไดรั้บการ
ตอบรับดีเยี�ยมจากลูกคา้ โดยนบัเขา้สู่ปีที� 3 แลว้ กบัโดนทั พาวเวอร์ ริง ที�มาพร้อมแป้งสูตรใหม่โปรตีนสูง � เท่า โดยเนื<อแป้ง
ผสม ซอยโปรตีน, รําขา้วสาลี, งาขี< ม่อน, แฟลกซ์ซีดผสมธญัพืชและควนิวั พร้อมทอ็ปปิ< งหวานนอ้ยลง ��% (เมื�อเทียบกบัทอ็ป
ปิ< งสูตรปกติ) แต่ยงัคงความอร่อย นุ่ม หนึบ ในแบบเฉพาะของพอน เดอ ริง  และส่งทา้ยช่วงปลายปีกบั โดนทัไส้ทะลกั ที�ตอกย ํ<า
เรื�องความคุม้ค่าให้กับลูกคา้ โดยเพิ�มไส้ในโดนัทเชลล ์กว่าปกติถึง 40% มาพร้อมกบั 3 รสชาติใหม่ ไดแ้ก่ โดนัทไส้สังขยา 
โดนทัไส้คุก้กี< แอนดค์รีม และโดนทั ชอ้กโก บราวนี� นอกจากโดนทัแลว้ ทางมิสเตอร์ โดนทัก็มีการพฒันาเครื�องดื�ม เพื�อตอบ
โจทยค์วามต้องการของลูกคา้ตามกระแสที�นิยมในปัจจุบนั เช่น ชานมไข่มุกบราวน์ชูการ์ ที�พิเศษดว้ยไซรัปจากไตห้วนั เพิ�ม
ความหวานละมุน หอมนุ่ม ไม่เหมือนใคร  
   
 สําหรับปี 2562 นี<  มีการเปิดร้านเพิ�มขึ<นเป็นจาํนวน 14 สาขาทั�วประเทศ เพื�อให้ครอบคลุม และเขา้ถึงผูบ้ริโภคมาก
ยิ�งขึ<น พร้อมทั<งปรับเปลี�ยนรูปแบบร้านใหดู้ทนัสมยัมากขึ<น โดยมีร้านมิสเตอร์ โดนทั รวมทั<งสิ<น 370 สาขา ครอบคลุม กว่า 75 
จงัหวดัทั�วประเทศ  ในด้านการโฆษณายงัคงเน้นการทาํการตลาดทั<ง Above the line และ Below  the line โดยในปีนี< พร้อม
มุ่งเนน้ Digital Media เพื�อเขา้ถึงใจผูบ้ริโภคดว้ยการสื�อสารผา่นช่องทาง Digital ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ข่าวสาร, โปรโมชั�น และ
พร้อมเขา้ถึงใจผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็วทนักระแสของโลก Social Network อยา่งต่อเนื�อง นอกจากนี<  มิสเตอร์ โดนทั ยงัเนน้การ
พัฒนาเว็ปไซต์  www.misterdonut.co.th รวมไปถึง Social Media ได้แก่  Facebook (Mister Donut Thailand), Line Official 
Account, Twitter หรือ Instagram อยา่งต่อเนื�อง เพื�อครองความเป็นที�หนึ�งในใจผูบ้ริโภค และความจงรักภกัดีต่อแบรนด ์(Brand 
Loyalty) นอกจากนี< เพื�อเป็นการขยายฐานลูกคา้ มิสเตอร์ โดนทั ไดมี้การจดัโปรโมชั�นร่วมกบัพนัธมิตรต่างๆ นบัเป็นการตอกย ํ<า
การรับรู้แบรนดข์องผูบ้ริโภคใหมี้ความแขง็แกร่งยิ�งขึ<น 
 

2) เคเอฟซี (KFC)  
 เคเอฟซี หนึ� งในแบรนด์ร้านอาหารบริการด่วนที�ใหญ่ที�สุด และไดร้ับความนิยมทั�วโลก ก่อตั<งโดยผูพ้นัฮาร์แลนด์ 
แซนเดอร์ ตั<งแต่ปี พ.ศ. 2495 โดยมีความมุ่งมั�นในการปรุง และมอบเมนูไก่ทอดรสชาติอร่อยและมีเอกลกัษณ์ คุณภาพเยี�ยม แก่
ลกูคา้ผูชื้�นชอบไก่ทอด ในประเทศไทย ร้านเคเอฟซี สาขาแรกก่อตั<งขึ<นในปี 2528 ที�หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล ลาดพร้าว ปัจจุบนั
มีร้านเคเอฟซี 793 สาขาทั�วประเทศ (ณ ธนัวาคม 2562) บริหารแบรนด์และแฟรนไชส์โดย บริษทั ยมั เรสเทอรองตส์ อินเตอร์
เนชั�นแนล (ประเทศไทย) จาํกดั และบริหารร้านเคเอฟซีโดยแฟรนไชส์ซี�จาํนวน 3 ราย โดย บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 
จาํกดั ซึ� งเป็นพนัธมิตรผูน้าํเขา้แบรนดเ์คเอฟซีมายงัประเทศไทยเป็นรายแรก ร้านเคเอฟซีภายใตก้ารบริหารและดาํเนินการของ
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั ได้ขยายสาขาไปทั�วภูมิภาคของประเทศ โดยปัจจุบนัมีร้านเคเอฟซีในเครือกว่า 279
สาขาในประเทศไทย (*ขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม 2562) 
สาํหรับแบรนดเ์คเอฟซีในประเทศไทยนั<น นบัเป็นแบรนดอ์นัดบัหนึ�งในธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนมายาวนาน เคเอฟซีมีการ
เติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื�อง โดยทางบริษทัเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั เร่งขยายการเติบโตดว้ยการเดินหน้าเปิดสาขา
เป็นจาํนวน 21 สาขา แบ่งเป็นรูปแบบร้านเคเอฟซีทั�วไป 15 สาขา  ร้านไดร์ฟทรู 4 สาขา และมีการทดลองเปิดรูปแบบร้าน
รูปแบบขนาดเลก็ ลง 2สาขา เพื�อสามารถขยายสาขาไปตามจุดที�มีผูค้นสญัจรเยอะ (high traffic)  คือสาขาสนามบินอู่ตะเภา และ 
อาคารจี ทาวเวอร์  
 
นอกจากนี<  ดว้ยพฤติกรรมผูบ้ริโภคที�เปลี�ยนไป ตอ้งการความสะดวก รวดเร็วมากขึ<น  นอกจากช่องทางบริการผ่าน 1150 และ 
www.kfc.co.th  เคเอฟซียงัมีการขยายช่องทางบริการส่งถึงบ้าน ร่วมกับพนัธมิตรหลกั คือ GrabFood และ Foodpanda เพื�อ
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สามารถบริการผูบ้ริโภคไดร้วดเร็วและทั�วถึงมากยิ�งขึ<น สาํหรับดา้นประสบการณ์ภายในร้าน ช่วงปลายปี2562 ทางซีอาร์จี เริ�ม
ทดลองบริการรับชาํระค่าอาหารแบบไร้เงินสด จาํนวน 30 ร้าน และมีแผนที�จะขยายบริการนี<ทั�วประเทศภายในปี 2563 
 
แบรนดเ์คเอฟซียงัเป็นที�ยอมรับดว้ยการไดรั้บรางวลัต่างๆ มากมาย ในปี 2562 ไดแ้ก่  

- รางวลั No.1 Brand Thailand ����-���� แบรนดย์อดนิยมอนัดบัหนึ�งของไทย � ปีซอ้น 
สาขา Fast Food   

- รางวลั Best Brand Performances on Social Media แบรนดที์�ทาํผลงานบนโซเชี�ยลมีเดียยอดเยี�ยมกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 
(Best Brand Performance on Social Media Chain Restaurant) ในงานประกาศรางวัล Thailand Zocial Awards 
���� โดยไดรั้บติดต่อกนัเป็นปีที� 3 

- รางวัล “บริษัทที� มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจําปี ����” หรือ “2019 AMCHAM CSR Excellence 
Recognition Award” ระดับ Gold จากสภาหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย (The American Chamber of 
Commerce in Thailand: AMCHAM)  เคเอฟซี ประเทศไทย ไดรั้บรางวลัดงักล่าวติดต่อกนัต่อเนื�องมาเป็นเวลา
กว่า � ปี จากการเป็นแบรนดที์�มีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่งเสริมกิจกรรมเพื�อสังคมไทยอยา่งต่อเนื�อง โดย
เน้นในดา้นการมอบอาหารคุณภาพ ผ่านการสร้างครัวมาตรฐานให้กบัสถานสงเคราะห์ โรงเรียน มูลนิธิเพื�อ
ผูด้อ้ยโอกาสทั�วประเทศ เพื�อใหค้นไทยเขา้ถึงอาหารสะอาดมีคุณภาพอยา่งย ั�งยืน      

 
             รางวลัขา้งตน้ถือเป็นเครื�องพิสูจน์ศกัยภาพและความสาํเร็จของเคเอฟซีในการสร้างแบรนดผ์่านกลยทุธ์การตลาดและ
การสื�อสารครบรูปแบบที�โดดเด่น รวมถึงรักษาคุณภาพความอร่อยและมาตรฐานของอาหารที�ทาํให้เกิดการจดจาํและประทบัใจ
ใหก้บัลกูคา้ทั�วประเทศ  (ติดตามขอ้มูลข่าวสารของเคเอฟซีประเทศไทยเพิ�มเติมไดที้� www.kfcthailand.com) 
 
3) อานตี. แอนส์ (Auntie Anne’s)  
  ผูน้าํ ตลาด ซอฟท ์เพรทเซล (Soft Pretzel) ในประเทศไทย ยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ของแบรนด์อย่างแข็งแกร่ง
ภายใตแ้นวคิด “Freshly Baked”  อานตี<  แอนส์ มีจาํนวนสาขาทั<งสิ<น ��2 สาขา โดยมีการขยายออกไปในหัวเมืองใหญ่ๆใน
ต่างจงัหวดั,ปั< มนํ<ามนั และกลุ่มของโรงพยาบาลมากขึ<น  
 ตลอดระยะเวลา �� ปี ในประเทศไทย สูตรสําเร็จประการสาคญั ของ อานตี<  แอนส์ คือการคิดคน้เมนูใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเนื�องทุก ๆ  � เดือน ทั<ง เพรทเซลคาว (Savory), เพรทเซลหวาน (Sweet)  และเครื�องดื�ม ดงันั<น ใน � ปี อานตี<  แอนส์ จึงมีเมนู 
ใหม่ๆ ออกมานาํเสนอใหก้ับลูกคา้ ปีละไม่ตํ�ากว่า  �-�� เมนู  เวลาผ่านไป �� ปี อานตี<  แอนส์ มีเมนูที�พฒันามาแลว้ ไม่ตํ�ากว่า 
��� เมนู นอกจากนี<  อานตี<  แอนส์ ยงัแตกไลน์ผลิตภณัฑ์ใหม่ในหมวด Grab and Go Product ซึ� งเป็น กลุ่มสินค้าใหม่ ด้วย 
Concept : To Go Together  พกสนุก สุดสะดวก อร่อยไดทุ้กที� ไม่มีเบื�อ    เพื�อตอบโจทย ์โจทยไ์ลฟ์สไตลข์องลูกคา้ในปัจจุบนั 
รวมทั<งสามารถขายสินคา้ไดห้ลากหลายขึ<น ในหลายช่องทาง ในปีที�ผ่านมา ผลสาํเร็จ  ในแง่ของยอดขาย  และผลงานที�
เป็นที�ยอมรับ ทั<งในประเทศไทย และต่างประเทศ ดว้ยรางวลัที�ไดรั้บรางวลั ล่าสุดปี ���� จาก Focus Brand International ถึง � 
รางวลั  ไดแ้ก่ 

1. Best Product Innovation Baked Category Awards 
2. Most Self of the Year Awards   

 ในปี ���� Auntie Anne’s การันตีความเป็นสุดยอดแบรนด์ ครองใจผูบ้ริโภค Gen Y สูงสุดปี ���� ด้วยรางวลั 
Influential Brands Top Brand 2019 ในหมวด Food Kiosk  จาก Influential Brands (Singapore) ที�เป็นองคก์รชั<นนาํระดบัโลก  
 นอกจากนี< ยงัมีการขยายช่องทางการขายผ่านช่องทางใหม่ๆเพิ�มขึ<น เช่น delivery ทั<ง Own Platform Food Hunt และ 
Food Aggregator โดยเนน้ไปที� Partner หลกัอย่าง GrabFood พร้อมทั<งการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ที�มีประสิทธิภาพผ่านช่องทาง
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ต่างๆ อย่างต่อเนื�อง การจดัโปรโมชั�นร่วมกบัพนัธมิตรเพื�อขยายฐานลูกคา้,  การจดักิจกรรมเพื�อสงัคมกบักลุ่มสมาชิกเพื�อสร้าง
ความผกูพนักบัแบรนด์ รวมทั<งการจดั  catering  ทั<งนี<   แบรนด์อานตี<  แอนส์ ไดร้ับการยอมรับเป็นอนัดบัที� 6 จากการจดัลาํดบั
ของ Food Tracker in Brand Equityในหมวดอาหารทานเล่น 
 
4) เปปเปอร์ ลนัช์ (Pepper Lunch) 
  เปปเปอร์ ลนัช ์ร้านอาหารสเตก็จานร้อน สไตลญี์�ปุ่น ในปี 2562  เปปเปอร์ลนัช ์มีจาํนวนสาขาทั<งสิ<น 47 สาขา โดยมี
รูปแบบ  Restaurant   36  สาขา รูปแบบ Express Plus  6 สาขา  และ Express   ( Food count )  5 สาขา  ปีนี< การบริการ Delivery  
มีการแข่งขนักนัสูง  ของ Aggregator   เปปเปอร์ลนัช์  ไดอ้อก เมนูอาหารใหม่ เพื�อขยายกลุ่มเป้าหมาย  ที�ชื�นชอบการสั�งอาหาร 
Delivery   ทั<งอาหารเชา้  และอาหารเมนูพิเศษ   ราคาพิเศษ  สาํหรับ Delivery         นอกเหนือจากนี<  ยงัพฒันา เมนูอาหารใหม่ 
ทุกๆ  2 เดือน   เพื�อใหล้กูคา้ ไดท้าน รสชาติใหม่ จาก เปปเปอร์ลนัช ์อาทิเช่น Korean Chicken ,     Sizzling Curry   , Tom Yum 
salted egg   ,  Italian  Arrabbiata  ,  Jeaw steak  ,  Half - Half  with cheses  และ  Mexican  ซึ� งไดรั้บการตอบรับอย่างดีมากจาก
กลุ่ม เป้าหมาย ทั<งเก่าและใหม่   
 ในส่วนของคุณภาพสินคา้ เปปเปอร์ ลนัช์ ยงัคงเน้นย ํ<าคุณภาพของเมนูหลกั คือขา้วเปปเปอร์เนื<อ โดยยงัคงใชเ้นื<อววั
คุณภาพเยี�ยม เลี<ยงดว้ยขา้วโพด นาํเขา้ 100% จากอเมริกา ทาํให้ไดเ้มนูขา้วเปปเปอร์เนื<อที�หอม อร่อย ไดอ้รรถรสที�ดีเยี�ยม จาก
เนื<อววั และในส่วนของพรีเมี�ยมสเต็ก ซึ� งเป็นเนื<อนาํเขา้จากออสเตรเลีย ก็เป็นอีกเมนูที�สร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้เปป
เปอร์ ลนัช์ ที�เป็นแฟนพนัธุ์แทข้องเมนูเนื<อววั อยา่งต่อเนื�องตลอดมา 
 นอกจากนั<น เปปเปอร์ ลนัช ์ยงัไดต้อกย ํ<าความเป็นแบรนดที์�ส่งมอบอาหารคุณภาพเยี�ยม ในราคาที�คุม้ค่า ซึ� งตอบโจทย์
กลุ่มลูกคา้ วยัรุ่น และวยัทาํงานตอนต้น อย่างต่อเนื�อง ดว้ยโปรโมชั�นสาํหรับนักเรียน ในชุด “Student Meal” และโปรโมชั�น
สาํหรับวยัทาํงาน “Lunch Set  ” และเมนูโปรโมชั�นเมนูใหม่ๆในปี 2563 นี< อีกมากมาย อร่อยใหม่ล่าสุดของขา้วแกงกะหรี�  ญี�ปุ่น
จานร้อนที�มีใหเ้ลือกถึง 4 เมนู  ขา้วแกงกะหรี� เนื<อ U.S.และไข่, ขา้วแกงกะหรี�แฮมเบิร์กและไข่, ขา้วแกงกะหรี�ไก่และไข่, ขา้ว
แกงกะหรี�หมูและไข่ 
 ในส่วนของการสร้างภาพลกัษณ์และประชาสัมพนัธ์แบรนด์ ก็ไดมี้การทาํอย่างต่อเนื�องผ่านการร่วมโปรโมชั�นกบั
พนัธมิตรทางธุรกิจต่างๆ, การทาํกิจกรรมกบัลูกคา้ผ่านทางเฟสบุ๊ค, การประชาสัมพนัธ์ผ่านสื�อออนไลน์อย่างต่อเนื�องตลอดปี 
ทั<งนี<  แบรนด์ เปปเปอร์ ลนัช์ ไดร้ับการยอมรับเป็นอนัดบัที�  10 จากการจดัลาํดบัของ Food Tracker in Brand Equity ในหมวด 
อาหารหลกั 
 
5) ชาบูตง (Chabuton) 
 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั เปิดตวัแบรนด ์ชาบูตง (CHABUTON) "ราเมนตน้ตาํรับจากญี�ปุ่น " เจา้แรก
ในประเทศไทย เมื�อวนัที� 13 มีนาคม 2553 ที�ผ่านมา โดยราเมนสุดอร่อยนี< มีตน้กาํเนิดจาก มร. ยาสุจิ โมริซึมิ เชฟราเมนชื�อดงัที�
บรรจงเสิร์ฟราเมนทุกชามดว้ยสุดยอดแห่งคุณภาพ และความอร่อย จนได้รับรางวลัชนะเลิศจากรายการทีวีแชมป์เปี< ยน (TV 
Champion) และยงัเป็นราเมนเจา้แรกและเจา้เดียวที�ไดรั้บเกียรติตีพิมพล์งในนิตยสาร ZAGAT LA. และ MICHELIN Guide LA. 
ซึ� งเป็นนิตยสารแนะนาํแหล่งท่องเที�ยว ที�นิยมมากในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี<  มร. ยาสุจิ โมริซึมิ ยงัไดส้มญานามว่า “ผูเ้ป็นเลิศ 
ทางดา้นการทาํราเมน” จากงาน 8th Tokyo One Week Ramen Grand Prize, แบรนดช์าบูตง ราเมน ไดรั้บการยอมรับเป็นอนัดบั
ที� 7 จากการจดัลาํดบัของ Food Tracker in Brand Equity ในหมวดอาหารญี�ปุ่น  
 ชาบูตง ราเมน พร้อมเสิร์ฟเมนูราเมนตน้ตาํรับให้เลือกลิ<มลองถึง 6 แบบ คือ ทงคตสึ ราเมน (Tonkotsu Ramen) ที�สุด
ของความอร่อย “เขม้ขน้ขั<นเทพ” เพราะมีเอกลกัษณ์อยูที่�ความเขม้ขน้ถึงรสชาติของนํ< าซุปทงคตสึ ซึ� งก็คือนํ< าซุปกระดูกหมูที�
เคี�ยวจนเปื� อยนานกว่า 16 ชม. ตามสูตรดั<งเดิมชาบูยาขนานแท ้, ชิโอะ ทงคตัสึ ราเมน (Shio Tonkatsu Ramen) ที�สุดของความ
อร่อย “กลมกล่อมขั<นเทพ” ไดผ้สมผสานความอร่อยของส่วนผสมชั<นเยี�ยมเอาไวใ้นชามเดียว ระหว่างนํ<าซุปกระดูกหมูกบัเกลือ
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สูตรพเิศษ ที�ไดน้าํมาเคี�ยวรวมกนัจนไดร้สชาติที�กลมกล่อมนุ่มนวล อร่อย, คตัสึ โอะ ราเมน (Katsu-O-Bushi Ramen) ที�สุดของ
ความอร่อย “สุขภาพดีขั<นเทพ”  เพราะมีทีเด็ดอยู่ที�น ํ< าซุปปลาแห้ง ซึ� งใหคุ้ณค่าทางสารอาหารกบัร่างกาย (คนญี�ปุ่นนิยมกินกนั
มาก) อีกทั<งความหอมของปลาแห้งยงัทาํให้มื<อราเมนของคุณอร่อยมากขึ<นไปอีก, โยรูตง ราเมน (Yoruton Ramen) ที�สุดของ
ความอร่อย “หอมขั<นเทพ” ราเมนแท้ๆ  นํ< าซุปตอ้งหอม อย่าง โยรูตง ราเมน ที�เพิ�มความหอมดว้ยกระเทียมสับผดัเครื�องเทศและ
พริกไทยดาํ ทาํให้ไดร้าเมนที�อร่อยครบรสและมีความหอม แตกต่างไม่เหมือนที�อื�นๆ, โชยุ ราเมน (Shoyu Ramen) ที�สุดของ
ความอร่อย“ละมุนขั<นเทพ” อีกหนึ�งเมนูยอดฮิตประจาํร้าน มีจุดเด่นอยูที่�นํ< าซุปซอสโชย ุที�มีความเขม้ขน้ อร่อย ละมุนลิ<น, ตม้ยาํ
กุ้ง ราเมน (Tom Yum Kung Ramen) ที�สุดของความอร่อย “แซ่บขั<นเทพ” ราเมนสูตรเด็ดที�ผสมผสานราเมนสไตล์โตเกียวกบั
ความแซ่บจดัจา้นแบบไทยๆที�เขา้กนัไดอ้ย่างลงตวั และเพิ�มความอร่อยจดัเต็มดว้ยกุง้ลายเสือ เนื<อแน่น ตวัโต นอกจากนี<  ยงัมีท็
อปปิ< งหลากชนิดที�ใหเ้ลือกทานคู่กบัราเมน 
 ปัจจุบนัเปิดให้บริการ 19 สาขา  โดย 18 สาขาอยู่ในกรุงเทพฯ และ และอีก 1 สาขาอยู่ที�ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลเฟส
ติวลั เชียงใหม่ โดยคาดว่าในปี 2563 จะขยายสาขาไปตามศูนยก์ารคา้ และแหล่งธุรกิจต่างๆ เพื�อให้ทุกคนไดลิ้<มลองราเมนตน้
ตาํรับจากญี�ปุ่น 

 

6) โคล สโตน ครีมเมอรีR (Cold Stone Creamery) 
  โคล สโตน ครีมเมอรี�  (Cold Stone Creamery)  ไอศกรีม มิกซ์-อิน ระดับซูเปอร์พรีเมี�ยมรายแรกของอเมริกา ที�มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัทั<งรสชาติเขม้ขน้สไตลอ์เมริกนั และลีลาการเสิร์ฟไอศกรีมที�ไม่เหมือนใคร ทาํให้ประสบความสาํเร็จอยา่ง
งดงามสร้างชื�อเสียงไปทั�วโลก ทางบริษทัฯ ไดน้าํ โคล สโตน ครีมเมอรี�  มาเปิดสาขาแรกในประเทศไทย  เมื�อวนัที� 14 มีนาคม 
2553 ที�ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด์  สําหรับปี 2562 นี< โคล สโตน ครีมเมอรี�  มีสาขารวมทั<งสิ<น 17 สาขา ในปีหน้านี< วางกลยุทธ์
หลายดา้น ทั<งในการพฒันาแบรนด ์และดา้นการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ เพื�อตอบโจทยก์ลุ่มลกูคา้ที�หลากหลายมากขึ<น และอิงกบั
กระแสในเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลแห่งความรัก,เทศกาลมะม่วง, เทศกาลกินเจ และเทศกาลคริสตม์าส เฉลิมฉลองปี
ใหม่ รวมไปถึงการพฒันาสินคา้ในแบบที�สามารถเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดม้ากขึ<น ที�จะทาํให้การสั�งไอศกรีมที�โคล สโตน 
ครีมเมอรี�  ไม่ใช่เรื� องยากอีกต่อไป  นอกจากนี< ยงั มีการพฒันาสินคา้ในรูปแบบไอศกรีมใหม่ๆเพื�อขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงั
Delivery มากขึ<นและเพื�อสร้าง Variety ในเมนูDelivery เยอะขึ<นเช่น Choux Ice-Cream และ Dorayaki Ice Cream Sandwich 
พร้อมกนันี<แบรนดไ์ดจ้ดัทาํเมนูในการแนะนาํลูกคา้ เพื�อให้ง่ายต่อสั�งสินคา้หน้าตาสินคา้สวยงามมากยิ�งขึ<น เน้นโชวร์าคาที�ถกู
ลง แต่คุณภาพของสินคา้ยงัคงไวซึ้� งมาตรฐานที�ดีเช่นเดิม เพื�อเป็นการดึงดูดลูกคา้ และปรับให้เข้ากบัไลฟ์สไตลข์องคนใน
ปัจจุบนั ขณะเดียวกนั ก็ไดมี้การปรับกลยุทธ์ในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคมากขึ<นเพื�อสร้างการทดลองชิม โดยมีการจดัการออกบูธ 
(Booth) และการออกงานพิเศษต่างๆ (Special Events) เช่น งานวนัเกิด งานเลี<ยงบริษทั เป็นตน้ ซึ�งกลยุทธ์ทั<งหมดที�กล่าวมานี<  
คาดว่าจะสามารถผลกัดนัยอดขาย และทาํใหแ้บรนด์ โคล สโตน ครีมเมอรี เป็นที�รู้จกัและชื�นชอบในรสชาติหลงัเกิดการทดลอง 
และสามารถเพิ�มจาํนวนลูกคา้ให้กบัแบรนดอ์ยา่งมาก ซึ�งไดรั้บการตอบรับที�ดีจากลูกคา้ นอกจากนี< ยงัเนน้การทาํการตลาดผา่น 
Social Network Marketing  โดยผ่านเพจของแบรนด์เอง รวมถึง Blogger และ Influencer ต่าง ๆ เพื�อเพิ�มการรับรู้กับลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายต่อไป ทั<งนี<  แบรนด์ Cold Stone Creameryไดรั้บการยอมรับเป็นอนัดบัที� 13 จากการจดัลาํดบัของ :Food Tracker 
in Brand Equity  ในหมวด อาหารทานเล่น 
 
7) ไทยเทอเรส (Thai Terrace) 
 บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั ไดท้าํการซื<อลิขสิทธิ�  เครื�องหมายการคา้ “เดอะเทอเรส” มาบริหารงานภายใต ้
CRG ในปี 2553   ซึ� งมีสาขาทั<งสิ<น 6 สาขาภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล   โดย CRG  ได้มีการพฒันาแบรนด์ ด้วยการ
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ปรับเปลี�ยนภาพลกัษณ์, โลโก้,  ดีไซน์ร้าน, ยนิูฟอร์ม, เมนูรูปเล่มใหม่ ภายใต ้ แนวคิด  “Feel the Greenery” (สัมผสัความรู้สึก
แห่งโลกสีเขียว)  
 ในปี 2559  แมป้ระเทศไทยจะประสบกบัภาวะเศรษฐกิจที�ซบเซา ทั<งผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจการเมือง และ
สงัคมทั<งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ  ในส่วนของแบรนด ์The Terrace ยงัคงมีการเติบโตของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
มากกว่าปีที�ผ่านมา ในอตัราร้อยละ 1.5 % รวมจาํนวนร้านที�บริหาร และเปิดใหบ้ริการรวมทั<งสิ<น  18 สาขา   ที�ให้บริการแบบ 
Full Service  ตลอดจน มีซุม้อาหารไทยที�เปิดให้บริการใน Food Loft ภายในหา้งเซ็นทรัลชิดลม และ เซน อีกทั<ง ยงัมีบริการซุ้ม
จาํหน่าย Snack เปิดใหบ้ริการที� Aqua Park  สวนนํ<า เซ็นทรัล บางนา ดว้ยบริการอาหารปรุงสดใหม่ 
 ในปี 2562 เดอะเทอเรส ไดป้รับเปลี�ยนและพฒันาแบรนดใ์ห้ตรงคอนเซ็ป เขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ที�ชื�นชอบอาหารไทย และ 
ขนมไทย รสชาติไทยแท ้ ภายใตแ้นวคิด “The Terrace Touch of Thai”สมัผสัมรดกไทยผ่านวฒันธรรมการกินอาหารเครื�องคาว-
หวาน โดยภูมิปัญญาที�ถ่ายทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่นกวา่ 40 ปี ปัจจุบนัเปิดบริการรวมทั<งสิ<น 16 สาขา 
 ปัจจุบนั เดอะเทอเรส ไดป้รับเปลี�ยนเครื�องหมายการคา้เป็น “ไทยเทอเรส” ภายในคอนเซ็ป  “Touch of Thai Cuisine” 
with the happiness on the dining table สัมผสัความอร่อยครบรสจากครัวอาหารไทยแท้ๆ  พร้อมความสุขทุกมื<อบนโต๊ะอาหาร
สําหรับทุกๆคนในครอบครัว อีกทั<ง ไทยเทอเรส ยงัคงขยายการขายแบบต่อเนื�องดว้ยการเพิ�มช่องทาง Delivery , Aggregator 
และ Catering  พร้อมทั<งเน้นย ํ<าการขาย Take Away และ Take Me Home อย่างต่อเนื�อง ท ั<งนี<  แบรนด์ ไทยเทอเรส ได้รับการ
ยอมรับเป็นอนัดบัที� 11 จากการจดัลาํดบัของ Food Tracker in Brand Equity ในหมวดอาหารญี�ปุ่น 
 
8) โยชิโนยะ (Yoshinoya) 

บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกัด   เปิดตัวแบรนด์  โยชิโนยะ (Yoshinoya)  เมื�อวนัที� 28 สิงหาคม 2554 ณ 
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  โยชิโนยะ “สุดยอดตน้ตาํหรับขา้วหนา้เนื<อและขา้วหน้าญี�ปุ่น” โดย โยชิโนยะ มีขา้วหน้าเนื<อหรือที�
รู้จกักนั “กิวดง้” ซึ� งเป็นขา้วหนา้เนื<อที�เก่าแก่ที�สุดในประเทศญี�ปุ่น ซึ�งถือกาํเนิดขึ<นมาในสมยัเมจิ ในปี ค.ศ. 1899 ในปัจจุบนัมี
สาขาทั�วโลกมากกว่า 2,100 สาขา ใน 11 ประเทศ คือ ญี�ปุ่ น, อเมริกา, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, จีน, ไตห้วนั, ฮ่องกง, 
กมัพูชา, มาลาเซีย และประเทศไทย  ในปี 2562,  แบรนดโ์ยชิโนยะไดรั้บการยอมรับเป็นอนัดบัที� 9 จากการจดัลาํดบัของ Food 
Tracker in Brand Equity ในหมวดอาหารญี�ปุ่น ปัจจุบนัร้านโยชิโนยะเปิดให้บริการ 19 สาขา  โดย 17  สาขาอยู่ในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล และอีก 2 สาขาอยู่ที� ห้างสรรพสินคา้เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ และ เทอมินอล 21 พทัยา ไดมี้การนาํเสนอเมนู
ต่างๆด้วยวตัถุดิบคุณภาพ ทั<งเนื<อววันําเข้าจากสหรัฐอเมริกา (US Beef)  และวตัถุดิบเกรดพรีเมี�ยม พร้อมเมนูแนะนําที�
หลากหลายยิ�งขึ<น เช่น  เมนูอุดง้(Udon) ขา้วแกงกะหรี� (Curry Rice) เมนูสุกี<นาเบะ (Suki Nabe)  และ ชุดอาหารเทโชกุ (Teishoku 
Set)   เพื�อตอบสนองรสชาติของผูบ้ริโภคชาวไทย ตลอดจนการจดัเมนูชุดโปรโมชั�นต่างๆที�เนน้ความคุม้ค่า และเพื�อดึงดูดลกูคา้
ให้เกิดการทดลอง นอกจากนี<  โยชิโนยะได้จดัให้มีการบริการจดัส่งนอกสถานที� (Delivery Service) เพื�อบริการเพิ�มความ
สะดวกสบายใหก้บัลูกคา้มากขึ<น ทั<งนี<  แบรนด ์โยชิโนยะ ไดรั้บการยอมรับเป็นอนัดบัที� 9 จากการจดัลาํดบัของ Food Tracker in 
Brand Equity ในหมวดอาหารญี�ปุ่น 
 
9) โอโตยะ (Ootoya) 

โอโตยะเป็นแบรนดอ์าหารญี�ปุ่นในระดบัพรีเมี�ยมภายใตแ้นวคิด Japanese  Home Cooking Style Restaurant (อาหาร
ญี�ปุ่นสไตล ์โฮมเมด) ที�มีปรัชญาในการดาํเนินงาน คือ  เรามุ่งมั�นที�จะส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพจิตและร่างกายที�สมบูรณ์  
แข็งแรง โดยผ่านการนาํเสนออาหารและบริการที�ดี เพื�อประโยชน์สูงสุดของลกูคา้และเพื�อการพฒันามนุษยชาติส่วนรวม โอโต
ยะมีสาขาในญี�ปุ่นมากกว่า  350 สาขา และสาขาในต่างประเทศมากกว่า  90  สาขา เช่น ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย 
ไตห้วนั จีน อเมริกา ในปี 2562 โอโตยะไดมี้การพฒันาเมนูหลกั  (Grand Menu) และเมนูตามฤดูกาล (Seasonal Menu) โดยเพิ�ม
เมนูใหม่ ๆ เพื�อเพิ�มความหลากหลาย แต่ยงัคงรักษามาตรฐานและรสชาติแบบญี�ปุ่น  เพื�อตอกย ํ<าความเป็นร้านอาหารญี�ปุ่นที�มี
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ความเป็นญี�ปุ่ นแท้ๆ  (Authentic Japanese Home Cooking Restaurant) โดยสื�อสารถึงกลุ่มผูบ้ริโภคของแบรนดโ์อโตยะผ่านการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ในช่องทางต่างๆ อาทิ ป้ายโฆษณา  ป้ายโฆษณาดิจิตอล  และโซเชียล มีเดีย การทาํกิจกรรมร่วมกบั
พนัธมิตรรายใหญ่ต่าง ๆ อาทิ แคมเปญใหญ่ ร่วมกบั กลุ่มธนาคาร และ เดอะวนั การ์ด เป็นตน้ ทั<งนี<  เพื�อเป็นการขยายฐานลูกคา้
ให้กวา้งขวางครอบคลุมยิ�งขึ<น นอกจากนี<  ยงัมีแผนงานที�จะขยายร้านอาหารเพิ�มทั<งในกรุงเทพและเมืองใหญ่เพื�อเขา้ถึงกลุ่ม
ลกูคา้มากขึ<นดว้ย  ปัจจุบนัร้านโอโตยะในประเทศไทยมีสาขารวมทั<งหมด 50 สาขา และยงัมีแผนขยายสาขาบริการส่งอาหารถึง
บา้น (Delivery Service) เพิ�มขึ<น อาหารสําหรับจดัเลี<ยง (Catering) ให้ครอบคลุมทั<งในเขตกรุงเทพและต่างจงัหวดัในหัวเมือง
ใหญ่ใหม้ากขึ<น   

ทั<งนี<  แบรนด ์โอโตยะ ไดรั้บการยอมรับเป็นอนัดบัที� 6 จากการจดัลาํดบัของ Food Tracker in Brand Equity ในหมวด
อาหารญี�ปุ่น นอกจากนี< มีอตัราการเติบโตของยอดขายเทียบกบัปีที�แลว้ 7% และ อตัราการเติบโตของยอดขายต่อร้านเดิม 1% 
 
10) เทนยะ (Tenya) 

เพื�อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของตลาดและผูบ้ริโภคอาหารญี�ปุ่น บริษทั  เซ็นทรัล  เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั ได้
สิทธิ� แต่ผูเ้ดียวในการนาํแบรนด ์เทนยะ จากประเทศญี�ปุ่ นเขา้มาบริการผูบ้ริโภคชาวไทยโดยเปิดให้บริการสาขาแรกที� เซ็นทรัล
พลาซ่า บางนา เมื�อวนัที� 11 ตุลาคม 2556  เทนยะเป็นผูน้าํในตลาดดา้นอาหารประเภทขา้วหน้าเทมปุระ (Tendon) และเป็นแบ
รนดย์อดนิยมอนัดบัหนึ�งจากประเทศญี�ปุ่น ปัจจุบนัมีสาขากวา่ 216 สาขาในโตเกียวและจงัหวดัใกลเ้คียง   
จุดเด่นของเทนยะอยูที่�คุณภาพของวตัถุดิบที�คดัสรรมาอย่างดี  กรรมวิธีการปรุงและการทอดสดใหม่ ที�มีมาตรฐาน  นอกจากนี<  
เทนยะ ยงัมีการนาํเข้าวตัถุดิบหลกัจากประเทศญี�ปุ่น เพื�อส่งมอบรสชาติแบบตน้ตาํรับแท ้อาทิ เช่น เส้นอุดง้ เส้นโซบะ หอย
เชลล ์รวมถึง ซอสทาเระ สูตรลบัจากโตเกียว ที�ทาํใหข้า้วหนา้เทมปุระของเทนยะอร่อย แตกต่างเหนือใคร   

เทนยะเป็นแบรนดที์�มีชื�อเสียงในญี�ปุ่น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในโตเกียว ในเรื�อง “เทนดง้” หรือขา้วหนา้เทมปุระ และจาก
การใชว้ตัถุดิบชั<นเยี�ยม ทาํใหเ้ทมปุระมีความสด กรอบอร่อย ทาํใหเ้ทนยะมียอดขายเป็นอนัดบั 1 ในประเทศญี�ปุ่น  

สาํหรับ เทนยะ ในประเทศไทย ปัจจุบันเปิดให้บริการ 15 สาขา ที�เซ็นทรัล พลาซาบางนา, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, 
สยามสแควร์ วนั,  เซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต, เซ็นทรัลแกรนด์พระราม 9, เกตเวย ์เอกมยั, เซ็นทรัลพลาซา ปิ� นเกลา้, จามจุรี 
สแควร์, วิสซ์ดอม วนั โอ วนั , เดอะมาร์เก็ต, เกตเวย ์บางซื�อ, เซ็นทรัลเชียงใหม่2 , สามย่านมิตรทาวน์, เทอมินอล21 และสาขา

ใหม่ล่าสุด อิมพเีรียล เวิลด์ สําโรง  และจะมีแผนในการเปิดร้านเพิ�มในปี 2563 อยา่งต่อเนื�องต่อไป 
 

11)  คตัสึยะ (Katsuya) 
ในปี 2557  ทางบริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั ไดท้าํการแนะนาํแบรนดอ์าหารญี�ปุ่นใหม่แก่ผูบ้ริโภค โดย

ไดรั้บสิทธิ� แต่เพียงผูเ้ดียวสําหรับแบรนด์  “คตัสึยะ”  No.1 ทงคตัสึ และ คตัสึดง้ ยอดนิยมจากประเทศญี�ปุ่น คตัสึยะเป็นร้า
นทงคตัสึ / คตัสึดง้ หมูทอดสไตลญี์�ปุ่น ที�เป็นผูน้าํในร้านประเภทบริการด่วนในประเทศญี�ปุ่น การันตีดว้ยจาํนวนมากกว่า 400 
สาขาทั�วประเทศญี�ปุ่นและทั�วโลก    

คตัสึยะเปิดสาขาแรกในประเทศไทยที� สาขาสยามสแควร์ วนั ในเดือนกรกฎาคม 2557  และขยายสาขาอย่างต่อเนื�อง 
ปัจจุบนัมีทั<งหมด 36 สาขา  (ขอ้มูล ธ.ค. 62)  ดว้ยกระแสความนิยมอาหารญี�ปุ่นที�เติบโตอยา่งต่อเนื�องเฉลี�ยปีละ 15%-20% นั<น 
เชื�อว่า คตัสึยะ จะเป็นแบรนดที์�ตอบโจทยทุ์กไลฟ์สไตล ์ทั<งกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา วยัทาํงานตอนตน้ และกลุ่มครอบครัว  โดย 
คตัสึยะ จะมีจุดเด่นเรื�องความคุม้ค่า (Value for Money) อิ�มอร่อย ในราคาที�คุม้ค่า ดว้ยวตัถุดิบที�มีคุณภาพและกรรมวธีิการผลิตที�
พิถีพิถนั เพื�อให้เสิร์ฟเมนูทงคตัสึ, คตัสึดง้  และขา้วแกงกะหรี�รสเลิศ ในราคาที�คุม้ค่า และส่งตรงความอร่อยแบบรสชาติแท้ๆ
จากตน้ตาํรับประเทศญี�ปุ่น นอกจากนี<  มีเมนูแนะนาํ คือ สลดัเพื�อสุขภาพ เช่น สลดัเห็ดชิตาเกะพนัผกัโขม อาหารทานเล่นยอด
นิยม เช่น ชีสซี� สติ�ก, เกี�ยวซ่า และที�สาํคญัของหวานน่าลองคือ ไอศกรีมชาเขียวพร้อมทอ็ฟฟี� ถ ั�วแดง  โดยมีอตัราการเติบโตของ
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ยอดขายต่อร้านเดิม 4% ทั<งนี<  แบรนด์ คตัสึยะไดรั้บการยอมรับเป็นอนัดบัที� 8 จากการจดัลาํดบัของ Food Tracker in Brand 
Equity ในหมวดอาหารญี�ปุ่น 

 
12)  อร่อยดี (AROI DEE) 

บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั ผุดร้านอาหารแบรนดใ์หม่ “อร่อยดี” ในปี 2562   ซึ� งมีสาขาทั<งสิ<น 15 สาขา 
ภายใตค้อนเซ็ป “The Best Thai Street Food” แหล่งรวมความอร่อยของอาหารแนวสตรีทฟู้ ด มีเมนูที�หลากหลาย ในราคาที�
คุม้ค่า ให้ความสะดวก สบาย รวดเร็วในการรับประทาน อีกทั<งยงัมีแบรนดส์ตีทฟู้ ดชื�อดงั ที�จาํหน่ายเฉพาะช่องทาง Grab Food 
เท่านั<น อาทิ หมูทอดประมวญ และ เจ๊เกียง โจ๊กกองปราบ โดยเมนูที�แนะนาํของร้าน เมนูขา้วไข่ขน้หนา้ต่าง ๆ อาทิเช่น ขา้วไข่
ขน้กุง้สบัเบคอนผดักะเพรา และ ขา้วไข่ขน้คั�วกลิ<งหมู  

ปัจจุบนั  “อร่อยดี” (Aroi Dee)  เจาะสตรีทฟู้ ด ในคอนเซ็ปต ์“อร่อยดี ตามสั�งจานเดด็” ร้านอาหารไทยที�ยกเอาเมนูตาม
สั�งอนัแสนคุน้เคย หลากหลายเมนู มาเสิร์ฟใหไ้ดล้ิ<มลองกนัอย่างถึงรสถึงเครื�อง ตน้ตาํรับไทยแทจ้ากรสมือแม่ครัวที�บ่มเพาะ
สูตรอาหารมายาวนานกว่า �� ปี โดยไฮไลทเ์มนู คือ เมนูยอดฮิตตลอดกาลอย่างผดักะเพรา ที�มีให้เลือกถึง � ความสูตรไดแ้ก่ 
กะเพราดั<งเดิม, กะเพราจดัจา้น และกะเพราคนเมือง ราคาเริ�มตน้ที� 69 บาท เสิร์ฟความอร่อย �� สาขาทั�วกรุงเทพฯอาทิ  สถานี
บริการนํ<ามนั, ธุรกิจคา้ส่ง, hypermarket, ธุรกิจ construction/home solution wholesale (ไทวสัดุ)  

 อีกทั<งยงัพฒันาฟอร์แมต Cloud Kitchen เพื�อรองรับการบริการแบบดีลิเวอรี�  ที�มีแนวโนม้การเติบโตอยา่งต่อเนื�อง โดย
เป้าหมายต่อไปของเราคือเราจะพฒันาสร้างจุดแขง็ให้เป็น Hybrid Kitchen เพื�อเป็นฮบัครัวกลางที�รวมร้านอาหารเดด็ เมนูดงั มา
ไวใ้นที�เดียว เพื�อเพิ�มความหลากหลายและสร้างความแตกต่างในตลาด โดยลูกคา้สามารถสั�งอาหารผ่านแอพพลิเคชั�น Food 
Hunt เพิ�มโอกาสให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายง่ายขึ<นและมากขึ<นตามสไตล์ของคนรุ่นใหม่ที�ตอ้งการความสะดวก รวดเร็ว ลดการ
เดินทาง ฯลฯ แต่ต้องการบริโภคอาหารอร่อยและมีคุณภาพ และบริการแบบ Grab & Go เพื�อตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลค์นเมืองใน
ช่วงเวลาเร่งรีบตาม Mass Transit ต่างๆ อาทิ สถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT จุดเด่น คือ สะดวก รวดเร็ว เขา้ถึงง่าย 

 
13) สุกี.เฮ้าส์ (Suki House) 
 “สุกี< เฮา้ส์” แบรนดสุ์กี<น้องใหม่  เปิดตวัเดือนเมษายน ปี 2562 ภายใตก้ารดูแลของบริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 
จาํกดั  เป็นร้านสุกี<สไตล ์Homemade ที�เนน้ในดา้นความคุม้ค่า (Value for money)  และยงัสร้างความแตกต่างของเมนูสุกี< ให้ไม่
จาํเจ โดยมุ่งเน้นความสด สะอาด คุณภาพดี รสชาติอร่อย เหมือนทาํทานเองที�บา้น และยงัเนน้เรื�องความสนุกของเมนูอาหาร  
คือเมนู Signature ของสุกี< เฮ้าส์ ที�ไม่ใช่แค่เทลงหมอ้ แต่เรายงัสร้างสีสัน ความสนุก และกิจกรรมให้แก่ลูกคา้ในระหว่างทาน 
นอกจากนี< ยงัสร้างความแตกต่างดว้ยซุปหลายประเภท ที�ลูกคา้สามารถเลือกไดต้ามความชอบ และบาร์นํ< าจิ<มที�นาํเสนอความ
หลากหลาย โดยลูกคา้สามารถปรุงและตกัเองไดต้ามตอ้งการ  ในบรรยากาศร้านที�สบายๆ เป็นกนัเอง เหมือนไดท้านสุกี< ที�บา้น
กบัครอบครัว เพื�อน และคนที�รัก ในราคาที�คุม้ค่า สบายกระเป๋า 
 
14)  ซอฟท์แอร์ (SoftAir) 
 สาขาแรกที�สยามเซ็นเตอร์ ชั<น 2 (Food factory ฝั�งทางเชื�อม Siam Discovery) โดยรูปแบบร้านไดมี้การออกแบบร้าน
เพื�อใหเ้ขา้กบัคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ที�จะพาทุกคน Fly you to the soft cream world สัมผสัความสุขสุดซอฟทจ์ากรอบโลก โดย
ยกเครื�องบินทั<งลาํมาแลนดิ<งความอร่อยกนัแบบจดัเต็ม เพื�อสร้างแลนดม์าร์ก และสร้างการจดจาํให้กบัลูกคา้ ซึ� งรูปแบบร้าน
ออกแบบเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ โซน Check-in และ โซน Landing 
โซน Check-in : เป็นจุดที�ให้ลูกค้าสั�งซอฟท์ครีม โดยจะมีพนักงานสาวสวยคอยต้อนรับเป็นอย่างดี เสมือนเป็นส่วนที�
นกัท่องเที�ยวเตรียมตวั Check-in ก่อนออกเดินทาง 
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โซน Landing : หลงัจากที�ลูกคา้ไดรั้บซอฟทค์รีมแลว้ สามารถนั�งรับประทานซอฟทค์รีมเพื�อสมัผสัรสชาติเขม้ขน้ เสมือนเครื�อง
กําลังแลนด์ดิ<งลงสู่เมืองของรสชาตินั<นๆ เช่น California Strawberry, Brussels Choco, Shizuoka Matcha, Okinawa Purple 
Potato, Chanthaburi Mhonthong เป็นตน้ ในอนาคตแบรนดซ์อฟทแ์อร์มีแผนขยายสาขาเพิ�มขึ<น โดยจบัมือร่วมกนักบัพนัธมิตร
ที�แข็งแกร่ง อาทิ  ศูนยก์ารคา้ และ Hyper Market ต่างๆ เพื�อเร่งขยายสาขาและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกคา้มากยิ�งขึ<นรวมถึงการ
เปิดแฟรนไชส์ เพื�อแตกทาํเลใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้ผูที้�สนใจเขา้มาลงทุนร่วมกนั โดยตั<งเป้าขยายสาขากว่า 100 สาขาภายใน 
5 ปี 
 
15)   เกาลูน (Kowlune) 
 “เกาลูน” (Kowlune) ร้านอาหารจีนตน้ตาํรับจากแดนมงักร สูตรลบัเฉพาะสไตลก์วางตุง้ หรูหราระดบัภตัตาคาร ที�ถูก
พฒันามาจากหอ้งอาหารจีนไดนาสตี<  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์ดว้ยความอร่อยระดบัตาํนาน คดัสรรวตัถุดิบอยา่งพถีิพถินั ใส่ใจ
ในทุกรายละเอียด และทุกขั<นตอนการปรุง นาํเสนอในรูปแบบของรถแทรม (Tram) ที�สื�อถึงความรวดเร็ว สนุกสนาน ที�พร้อม
จะนาํคุณเดินทางไปลิ<มลองอาหารคุณภาพเยี�ยม รสชาติสุดพิเศษ เพื�อสัมผสัประสบการณ์แบบใหม่ไดอ้ย่างใกลชิ้ดมากยิ�งขึ<น 
โดยยงัคงความดั<งเดิม และเอกลกัษณ์ตามสไตลห์อ้งอาหารจีนไดนาสตี<  ดว้ยคุณภาพ และบริการที�เป็นเลิศ 
ภายใตค้อนเซปต ์ราคายอ่มเยาว ์เขา้ถึงง่าย ทานไดทุ้กวนั เป็นอาหารจีนแบบ Grab and Go เนน้ความหลากหลายกนัเมนูสุดพิเศษ
ที�ได้รับความนิยมมาอยา่งยาวนาน ไม่ว่าจะเป็น ซาลาเปาไส้ไข่เค็มลาวา ที�มีความหอม มนั อดัแน่นดว้ยไส้ไข่เค็มลาวาเขม้ขน้ 
เสิร์ฟร้อน สดใหม่ ทุกครั< งที�ไดท้าน ซุปขน้เสฉวน รสชาติจดัจา้น ถึงรสเครื�องเทศอย่างแทจ้ริง  นอกจากนี< ยงัมีเมนูติ�มซาํ ซุป 
และขนมหวานอีกมากมาย ใหคุ้ณไดส้มัผสัประสบการณ์ของหอ้งอาหารจีนไดนาสตี<ไดแ้ลว้วนันี< ที� “เกาลนู”โดยสาขาแรกตั<งอยู่
ที� ชั<น1 โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
 

2.6 การจัดหาผลติภณัฑ์และบริการ 
CRG ดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็นการผลิต และจาํหน่ายอาหาร ผ่านรูปแบบของสาขาจาํนวนมากกว่า 1,072 แห่ง ทาํให้ไม่
สามารถวดักาํลงัการผลิตไดโ้ดยตรง ดงันั<น กาํลงัการผลิตรวม จึงขึ<นอยู่กบัยอดขายหรือปริมาณของลูกคา้ที�เขา้มาซื<อผลิตภณัฑ์
อาหารในแต่ละปี  
 
วตัถุดิบและแหล่งที�มา 
วตัถุดิบในการผลิตของ CRG แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. วตัถุดิบที�เป็นอาหารสดและอาหารแช่แขง็ ไดแ้ก่ ไก่สด ผกั ผลไม ้มนัฝรั�งแช่แขง็ ไก่แปรรูปแช่แขง็ ชีส  ไส้กรอก ผกัแช่แขง็ 
อาหารทะเลเป็นตน้ 
2. วตัถุดิบอาหารแหง้ ไดแ้ก่ แป้ง นํ<ามนั ซอส เครื�องเทศ อาหารกระป๋อง กาแฟ นํ<าตาล บรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ 
       โดยที�มาของวตัถุดิบแต่ละประเภท มาจาก 2 แหล่งดว้ยกนั คือ 

• แหล่งที�มาภายในประเทศ ไดแ้ก่ ไก่สด ไส้กรอก แป้ง นํ< ามนัปาลม์ ข้าวสาร ผกั ผลไม ้นํ< าตาล ส่วนประกอบที�ใช้
แต่งหน้าไอศกรีม (Topping) สินค้าประเภทเครื�องดื�ม และบรรจุภณัฑ์ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 92.62 ของวตัถุดิบ
ทั<งหมดโดยประมาณ  

• แหล่งที�มาจากต่างประเทศโดยนาํเขา้จากต่างประเทศโดยตรง ไดแ้ก่ แป้งเพรซเซลมิกซ์ มนัฝรั�งแปรรูปแช่แขง็ มนับด 
เนื<อววันาํเขา้ เครื�องเทศ เนยแขง็ เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 7.38 โดยประมาณ 
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วตัถุดิบหลกัในการผลิตสินคา้ของแต่ละแบรนด ์มีดงันี<  
1. Mister Donut: มีวตัถุดิบหลกัคือ แป้ง ฟิลลิ�งและทอ็ปปิ� งต่างๆ ช็อคโกแลตโคท้ติ<ง ซึ�งสั�งซื<อจากผูผ้ลิตภายในประเทศ  
2. KFC: มีวตัถุดิบหลกัคือ ไก่สด ไก่แปรรูป แป้งและนํ< ามนัสําหรับทอด ซึ� งสั�งซื<อจากผูผ้ลิตภายในประเทศหลายราย 

ส่วนวตัถุดิบที�ตอ้งนาํเขา้จะประกอบไปดว้ย เครื�องเทศ และมนัฝรั�งแปรรูปแช่แข็ง ตามสูตรและมาตรฐานเฉพาะของ
KFC 

3. Auntie Anne’s: มีวตัถุดิบหลกัคือแป้งเพรทเซล ซึ� งต้องซื<อตรงจากเจา้ของแฟรนไชส์ในสหรัฐอเมริกาและบางส่วน
จากผูผ้ลิตภายในประเทศ 

4. Pepper Lunch: มีวตัถุดิบหลกัคือ เนื<อ หมู ไก่ ขา้ว ซอส สั�งซื<อจากผูผ้ลิตภายในประเทศ โดยเนื<อววั และเครื�องปรุงรส
บางประเภทตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ 

5. Cold Stone Creamery: มีวตัถุดิบหลกัคือไอศกรีม ซึ�งสั�งผลิตจากโรงงานในเครือ(CRGM) โดยวตัถุดิบที�ใชใ้นการผลิต
นั<น ต้องนาํเขา้จากเจ้าของแฟรนไชส์ในต่างประเทศบางส่วน เพื�อให้เป็นไปตามสูตรมาตรฐานของแบรนด์ Cold 
Stone Creamery 

6. Chabuton: มีวตัถุดิบหลกัคือ เส้นบะหมี� และ หมูชาชู สั�งซื<อจากผูผ้ลิตในประเทศไทย ในส่วนของนํ<าซุปสั�งซื<อหัวเชื<อ
จากเจา้ของแฟรนไชส์ในญี�ปุ่น 

7. Thai Terrace: มีวตัถุดิบหลกัคือ ขา้ว เนื<อ กุง้ ปลาหมึก ไก่ หมู ผกั และ นํ<ามนัพืช สั�งซื<อจากผูผ้ลิตหลายรายในประเทศ
ไทย 

8. Yoshinoya: มีวตัถุดิบหลกัคือ เนื<อววัชนิดพเิศษ ซึ�งตอ้งนาํเขา้จากสหรัฐอเมริกา ส่วนขา้ว เนื<อหมู ไก่และผกัชนิดต่างๆ
สั�งซื<อจากผูผ้ลิตภายในประเทศ 

9. Ootoya: มีวตัถุดิบหลกัคือ เนื<อ หมู ไก่ ปลาสด โดย ปลาและซอสปรุงรสบางชนิดตอ้งนาํเขา้จากเจา้ของแฟรนไชส์ใน
ญี�ปุ่น 

10. Tenya: มีวตัถุดิบหลกัคือ กุง้ สั�งซื<อจากผูผ้ลิตในประเทศไทยและซอสปรุงรสสูตรเฉพาะตอ้งนาํเขา้จากผูผ้ลิตในญี�ปุ่น 
11. Katsuya: มีวตัถุดิบหลกัคือ หมู ไก่ กุง้ สั�งซื<อจากผูผ้ลิตในประเทศไทย ซอสปรุงรสสูตรเฉพาะตอ้งนาํเขา้จากผูผ้ลิตใน

ญี�ปุ่น 
12. Aroi dee: มีวตัถุดิบหลกัคือ ขา้ว เนื<อสัตว ์ไข่ ผกั สั�งซื<อจากผูผ้ลิตหลายรายในประเทศไทย 
13. Suki House: มีวตัถุดิบหลกัคือ เนื<อสัตว ์ลกูชิ<น อาหารทะเล ไข่ ผกั นํ<าซุปหลายรสชาติ เช่น ซุปผกั ซุปปลาแหง้ ซุปตม้

ยาํ และนํ<าจิ<ม เช่น นํ<าจิ<มแจ่ว นํ<าจิ<มพอนสึ นํ<าจิ<มเตา้หูย้ี<  นํ<าจิ<มซีฟู้ ดส์ สั�งซื<อจากผูผ้ลิตหลายรายในประเทศไทย 
14. Soft air: มีวตัถุดิบหลกัคือ ไอศกรีมsoft serve mix โดยเน้นจุดขายการนาํวตัถุดิบจากแหล่งผลิตทั�วโลก อาทิ มนัม่วง

จากโอกินาวา, มทัฉะจากชิซึโอกะมาใชเ้ป็นส่วนผสมของไอศกรีม โดยผลิตจากโรงงานในเครือของ CRG ในประเทศ
ไทย 

15. Kowlune: มีวตัถุดิบหลกัคือ ติ�มซํา ซาลาเปา ซุป อาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง ซึ� งผลิตภายใต้สูตรและแบรนด์ของ
ร้านอาหารไดนาสตี<  

 
คลงัสินคา้และการจดัส่งวตัถุดิบ 
CENTRAL RESTAURANTS GROUP (CRG) มีการจดัวางระบบจดัการคลงัสินคา้ และการกระจายสินคา้และวตัถุดิบ เขา้

สู่สาขาต่างๆทั�วประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที�ยอมรับ ไดร้ับการ Audit จาก NSF ซึ�งเป็นสถาบนัที�ไดร้ับการ
ยอมรับในระดบัโลก โดยสินคา้ที�ทาง CRG บริหารจดัการดูแล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

1. วตัถุดิบทั�วไปในอุณหภูมิปรกติ (Dry goods) 
2.  วตัถุดิบแช่เยน็ (Chilled)  
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3. วตัถุดิบแช่แขง็ (Frozen)  
โดยการบริหารจดัการคลงัสินค้าจะประกอบดว้ยศูนยก์ารกระจายสินคา้ 2 แห่ง ซึ� งการบริหารการจดัการสินคา้นี<  จะถูก

ควบคุมโดยระบบการจดัการคลงัสินค้า  (Warehouse Management System : WMS) เพื�อควบคุมกระบวนการต่างๆ ตั<งแต่
กระบวนการรับสินค้า (Receiving) การจดัเก็บสินค้า (Put away) การจดัและการเติมสินค้า (Picking & Replenishment) เพื�อ
เตรียมการจดัส่งไปยงัร้านสาขาต่างๆทั�วประเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบ WMS จะช่วยควบคุมกระบวนการจ่ายสินคา้
ทั<งแบบ FIFO (First in, first out) และ FEFO (First expired, first out) ช่วยในการควบคุมอายสิุนคา้ และปริมาณสต็อกสินคา้คง
คลงัให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสม เพื�อให้มีปริมาณสินค้าเพียงพอและสามารถตอบสนองความตอ้งการของร้านสาขาได ้ทั<งนี< ยงั
รวมถึงระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั (Traceability System) เมื�อพบสินคา้ที�มีปัญหา ใหส้ามารถเรียกคืนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง แม่นยาํ 
และรวดเร็ว 

ส่วนระบบการจดัการขนส่งสินคา้ การกระจายสินคา้และวตัดุดิบเขา้สู่สาขาต่างๆ จะถูกควบคุมโดยระบบการจดัการการ
ขนส่ง (Transportation Management System : TMS) เพื�อบริหารการจัดส่งสินค้าจากต้นทางไปย ังปลายทางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเชื�อถือได ้และค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการขนส่งสินคา้สูงสุด  โดยระบบจะเลือกใช้ประเภทของรถ 
และขนาดของรถให้เหมาะสมกบัปริมาณสินคา้และสถานที�ที�จดัส่งสินคา้ปลายทาง และมีการรีวิว และ optimize เส้นทางการ
จดัส่งเป็นรายไตรมาสเพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และมีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งสินคา้ให้ตํ�าที�สุด 

การผลิต 
CENTRAL RESTAURANTS GROUP (CRG) วางขั<นตอนการผลิตอาหาร แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 
1. การผลิต ณ จุดจาํหน่าย  
2. การผลิตจากโรงงานและครัวกลาง เช่น โรงงานผลิตไอศกรีม ภายใต้บริษทั ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ� ง จาํกดั และ 

Central kitchen 
ขั<นตอนการผลิตสินคา้ของแต่ละแบรนดจ์ะอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนด และการควบคุมคุณภาพในทุกๆ ขั<นตอนการผลิตของ

ผูใ้ห้สิทธิในแต่ละแบรนด์ โดยมีการฝึกอบรมพนกังานให้มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ และพฒันาอย่างต่อเนื�องกา้วทนัต่อโลก 
และมีระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพในระหว่างการผลิตอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อให้มั�นใจไดว้่าผลิตภณัฑที์�ส่งมอบให้กบัลกูคา้ได้
คุณภาพ ปลอดภยั และถึงมือลกูคา้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั�วทั<งประเทศ 

ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและการกาํจดัของเสีย 
เรื�องผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม CRG  มีนโยบายในการใชบ้รรจุภณัฑที์�สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้โดยไม่มีการใช้

บรรจุภณัฑป์ระเภทโฟม ยกเวน้บรรจุภณัฑที์�ตอ้งใช ้เพื�อเก็บความเยน็เท่านั<น 
วิธีการกาํจดัของเสียหรือวตัถุดิบที�เหลือใช้จากการผลิต ทุกๆ ร้านของแต่ละแบรนด ์จะมีระบบท่อนํ< าทิ<งและถงัดกั

ไขมนัก่อนที�จะระบายนํ<าสู่ท่อระบายนํ< าเพื�อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆต่อสิ�งแวดลอ้ม นอกจากนี< วตัถุดิบที�เหลือใชจ้ากการผลิต
บางชนิด เช่น นํ< ามนัก็จะนาํมาจาํหน่ายให้แก่ผูป้ระกอบการรายอื�นเพื�อนาํไปใชใ้นการผลิตสินคา้อื�นๆ ต่อไป เช่น สบู่ ไบโอ
ดีเซล โดยมีขอ้กาํหนดว่า ผูซื้<อนํ<ามนัเก่าจะต้องมีเอกสารตวัจริง รับรองว่านาํนํ< ามนัเก่าไปขายต่อให้โรงงานใด และ CRG ได้
ตรวจสอบการซื<อ-ขายกบัโรงงานปลายทางโดยสุ่มตรวจ 2-3 เดือนต่อครั< งจากการขอตรวจเอกสารการซื<อขายจากโรงงานผูซื้<อ
ปลายทาง เพื�อป้องกนัไม่ใหน้ํ< ามนัเหล่านี<ไปสู่ตลาดผูบ้ริโภค 

สาํหรับนํ< าเสียที�เกิดจากกระบวนการผลิตไอศกรีม ที�โรงงาน บริษทั ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั จะถูกส่งเขา้ระบบ
บาํบดันํ< าเสียที�ออกแบบโดยใช้วิธีกาํจดัแบบ Anaerobic Digestion ตามดว้ย Activated Sludge Process แลว้ทาํการส่งตรวจค่า
มาตรฐานนํ< าเสีย ซึ� งอยู่ในเกณฑ์ที�ดีมากตามมาตรฐานกาํหนด โดยบ่อบาํบดัสามารถรับนํ< าเสียไดถ้ึง 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั 
จากนั<นนํ<าเสียที�ผ่านกระบวนการบาํบดัแลว้ จะถกูส่งเขา้ไปยงัระบบบาํบดันํ<าเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมนวนครก่อนที�
จะปล่อยลงสู่ลาํนํ<าสาธารณะต่อไป 
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3. ปัจจัยความเสี�ยง 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) มุ่งมั�นเสริมสร้างการบริหารความเสี�ยงให้เป็นส่วนสําคัญของ
วฒันธรรมองคก์ร ผ่านการกาํหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี�ยง ใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์และดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทั เพื�อสร้างผลตอบแทนอยา่งย ั�งยืนในระยะยาวแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียครอบคลุมทั5งกลุ่มโรงแรมและกลุ่มอาหาร ความเสี�ยง
ทั5 งหมดที�อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัต ถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทจะต้องได้รับการบ่งชี5 อย่างทัน กาล                            
ประเมินระดบัความเสี�ยงทั5งทางดา้นโอกาสเกิดและผลกระทบที�อาจเกิดขึ5น จากนั5นจะพิจารณาถึงตน้ทุนและผลประโยชน์ของ
การจดัทาํการควบคุมความเสี�ยงและจดัการความเสี�ยงให้อยู่ในระดบัที�บริษัทยอมรับได้หรือลดระดบัของความเสี�ยงโดยใช้
กิจกรรมการควบคุมที�เหมาะสม เพื�อให้เกิดความมั�นใจในระดบัหนึ� งว่าบริษทัได้ป้องกันความสูญเสียที�ไม่อาจยอมรับได้
ตลอดจนมีการติดตามการบริหารความเสี�ยงของบริษทัอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้มั�นใจไดว้่าความเสี�ยงทางธุรกิจไดรั้บการจดัการ
อยา่งเหมาะสม 

นอกเหนือจากนี5  บริษทัยงัได้มีการประกาศนโยบายพฒันาสู่ความยั�งยืนครอบคลุมทั5งมิติของเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนการกาํหนดโครงสร้างการบริหารความเสี�ยงแบบบูรณาการและการพฒันาสู่ความยั�งยืน กาํหนดให้มี
คณะกรรมการทาํหนา้ที�รับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ�าเสมอ 

บริษทัตระหนักดีว่าความไม่แน่นอนมีแนวโน้มเพิ�มสูงขึ5นในทุกมิติและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี�ยง
ไม่ได ้บริษทัจึงใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาผา่นการทบทวนนโยบายและการใชเ้ครื�องมือที�เหมาะสมและทนักาลอยูเ่สมอ 

ในระหว่างปีที�ผ่านมา บริษทัไดด้าํเนินการลงทุนติดตั5งระบบปฏิบติัการใหม่ที�มีชื�อเสียงในอุตสาหกรรมโรงแรม เพื�อ
ความรวดเร็วทนัสมยัและสามารถรับมือกบัการคุกคามโดยอาชญากรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ เพื�อความเชื�อมั�นของลกูคา้ 

บริษทัไดป้ระกาศนโยบายกฏจรรยาบรรณที�ดีสาํหรับพนักงานทุกระดบัชั5น ตลอดจนผูเ้กี�ยวขอ้งในห่วงโซ่ธุรกิจ ว่า
ดว้ยการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รในการดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย และกาํหนดช่องทางร้องเรียน
สาํหรับผูที้�ประสงคจ์ะเรียกร้องความเป็นธรรมหรือเปิดเผยพฤติกรรมทุจริตของคนในองคก์รในทุกกรณี  

บริษทัไดจ้ดัใหมี้มาตรการเตรียมความพร้อมที�หน่วยงานรัฐประกาศ พรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 2562 ซึ� งจะเริ�มมี
ผลใชบ้งัคบัตั5งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป 
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       โครงสรา้งการบรหิารความเสี�ยงและการพัฒนาอย่างยั�งยืน

1. กลุ่มโรงแรม

2. กลุ่มอาหาร

คณะกรรมการบรษัิท

1. กลุม่โรงแรม

3.บริหารความเส ี�ยงในภาพรวมของธุรกจิใหเ้ป็นไปอย่างม ี
ประสทิธภิาพ

แผนกพัฒนาความ
ยั�งยืน

แผนกตรวจสอบ
ภายใน

1. อนุมัตนิโยบายการบริหารความเส ี�ยงและ
ขอบเขตความเส ี�ยงที�ยอมรับได ้(Risk Appetite)

2. กํากับดูแลใหก้ารบริหารความเส ี�ยงในภาพรวม
ของกลุ่มธุรกจิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

หน่วยบรหิารและ
ควบคุมความเสี�ยง

หน่วยธุรกจิ

แผนกบริหารความ
เส ี�ยง

หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการกํากับความเส ี�ยง
และการพัฒนาอย่างยั�งยืน

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

มคีวามเป็นอสิระ ทําหนา้ที�ประเมนิเพื�อเพิ�มมูลค่าและปรับปรุง
ประสทิธผิลของกระบวนการบริหารความเส ี�ยง การควบคุมภายในและ
การกํากับดูแลกจิการ

2. กําหนดโครงสรา้งองคก์รและทรัพยากรที�ใชใ้นการบริหาร
ความเส ี�ยง โดยสามารถวเิคราะห ์ประเมนิ วัดผลและตดิตาม
กระบวนการบริหารความเส ี�ยงไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล

1. กําหนดนโยบายการบริหารความเส ี�ยงและขอบเขตความ
เส ี�ยงที�ยอมรับได ้ตามขอบเขตความเส ี�ยงที�กําหนด (Risk 

Limit) ในมติต่ิางๆที�มคีวามสําคัญ

2. กลุม่อาหาร

มหีนา้ที�ตอ้งรับผดิชอบต่อการบริหารความเส ี�ยงต่างๆที�เก ี�ยวขอ้งอย่าง
ต่อเน ื�อง เพื�อใหค้วามเส ี�ยงที�เกดิข ึ3นอยู่ในระดับที�เหมาะสมกับอัตรา
ผลตอบแทนและอยู่ในระดับความเส ี�ยงที�ยอมรับได ้

1. หน่วยธุรกจิซึ�งดําเนนิธุรกจิท ี�ก่อใหเ้กดิความเสี�ยง

ทําหนา้ที�รับผดิชอบในการใหค้วามเหน็เก ี�ยวกับความเส ี�ยงในการดําเนนิ
ธุรกจิอย่างเป็นอสิระและเชื�อถอืได ้รวมทั3งควบคุมความเส ี�ยงใหอ้ยู่
ภายใตร้ะดับที�ยอมรับได ้

2. หน่วยงานท ี�ทาํหนา้ท ี�บรหิารความเสี�ยง

3. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง
และการพัฒนาอย่างยั�งยืน
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ปัจจยัความเสี�ยงต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

1. ความเสี�ยงดา้นกลยทุธ์  

บริษทัมีการกาํหนดกลยุทธ์ทั5งระยะสั5นและระยะยาวรักษาสมดุลยท์างธุรกิจและความสําเร็จอย่างย ั�งยืนและกาํหนดให้มีการ

ทบทวนกลยุทธ์เหล่านั5นอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใหม้ั�นใจว่าการดาํเนินธุรกิจของบริษทัจะไม่ประสบความเสี�ยงที�เกิดจากการกาํหนด

กลยุทธ์หรือแผนดาํเนินงานหรือการนําไปปฏิบติัอย่างไม่เสมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจยัและสภาพแวดล้อมที�อาจ

เปลี�ยนแปลงไป บริษทัให้ความสาํคญักบักระบวนการรวบรวมขอ้มูลเพื�อทาํการวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบตลอดจนกาํหนดให้มี

ตวัชี5 วดัที�เหมาะสมเพื�อใช้ในการกาํหนดกลยุทธ์อย่างเหมาะสม รวมถึงการจดัสรรทรัพยากรให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ การ

สื�อสารแผนกลยทุธ์ใหเ้กิดความเขา้ใจทั�วทั5งองคก์ร การวางแผนปฏิบติังานที�เหมาะสมชดัเจน ตลอดจนการติดตามความคืบหน้า

ตามแผนปฏิบติัการ ไดแ้ก่  

1.1 ความเสี�ยงจากการลงทุนในประเทศ 

บริษทัไดก้าํหนดกลยทุธ์การลงทุนเพิ�มเติมในประเทศไวใ้นอตัราที�เหมาะสม โดยเปิดใหบ้ริการโรงแรมโคซี�สมุยเมื�อปีที�ผา่นมา

และกาํลงัเปิดให้บริการโรงแรมโคซี�พทัยาในต้นปี EFEF นี5  เพื�อเพิ�มความยืดหยุ่นในการรองรับลูกคา้มากยิ�งขึ5น ท ั5งนี5  เพื�อลด

ระดบัความเสี�ยงจากการลงทุนในประเทศ ไดแ้ก่ สภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ การเปลี�ยนเป้าหมายการ

เดินทางของตลาดหลกั เช่น นกัท่องเที�ยวจีนและอินเดีย   

 

1.2 ความเสี�ยงจากการลงทุนต่างประเทศ 

นอกเหนือจากความเป็นเจา้ของและบริหารโรงแรม E แห่งในประเทศมลัดีฟส์ ได้แก่ เซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ท

และสปา มลัดีฟส์ และ เซ็นทาราราสฟชิูรีสอร์ทและสปา มลัดีฟส์ บริษทัฯมีความมุ่งมั�นที�จะก้าวสู่การเป็นกลุ่มโรงแรมของไทย

ในระดบัสากล บริษทัฯ ไดป้รับกลยุทธ์ขยายการลงทุนไปยงัประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มหาสมุทร

อินเดียรวมถึงเมืองหน้าด่านการท่องเที�ยวบางแห่งที�สําคญั ในขณะเดียวกันบริษทัฯได้เข้าร่วมทุนกับพนัธมิตรทางธุรกิจที�มี

ความรู้เชิงลึกในพื5นที�และประสบการณ์ที�กวา้งขวางในภูมิภาคตะวนัออกกลาง มีกาํหนดเปิดใหบ้ริการโรงแรมไดร่าไอส์แลนด์

บีชรีสอร์ท ระดับ L ดาว จ ํานวน MFN ห้อง ในไตรมาสสุดท้ายของปี EFEF นี5  เป็นตัวอย่างของการร่วมทุนกับผู้พ ัฒนา

อสงัหาริมทรัพยช์ั5นนาํในเมืองดูไบ  

นอกจากนี5  บริษทัฯอยู่ระหว่างพิจารณาศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนในประเทศอื�นๆที�น่าสนใจ เช่น ประเทศญี�ปุ่น และ

ประเทศเวียดนาม  ทั5งนี5  เพื�อเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยงัคงตระหนักถึงความเสี�ยงและ

ข้อจาํกัดตลอดจนความไม่แน่นอนในระยะยาวในการลงทุนในแต่ละประเทศ อาทิ ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี สภาพสังคมและสิ� งแวดล้อม วฒันธรรม ระบบภาษีอากร กฎหมาย และข้อบงัคบัรวมถึงความเสี�ยงด้านอตัรา

แลกเปลี�ยน เพื�อใหม้ั�นใจวา่ผลตอบแทนจากการลงทุนจะคุม้ค่าตามที�บริษทัคาดการณ์ไว ้

 

1.3 ความเสี�ยงจากสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจที�รุนแรงขึ5น  

ธุรกิจโรงแรม  

อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวยงัคงได้รับความนิยมเพิ�มขึ5นอย่างต่อเนื�อง เนื�องจากคุณภาพชีวิตที� ดีขึ5 นและการเดินทางโดย

เครื�องบินที�ราคาไม่แพงจนเกินไป ปัจจยัดงักล่าวทาํให้เกิดการพฒันาของธุรกิจโรงแรม ส่งผลใหน้กัลงทุนสนใจที�จะลงทุนใน

ธุรกิจที�คาดว่าจะมีผลกาํไรและการเติบโตที�ดี อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลให้แหล่งท่องเที�ยวที�ไดรั้บความนิยมมี
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การแข่งขนักนัมากขึ5น อีกทั5งโรงแรมรูปแบบเดิมก็ไดร้ับผลกระทบจากสัดส่วนการตลาดที�เพิ�มสูงขึ5นของธุรกิจประเภทแบ่งปัน 

(Sharing Economy) เช่น  Airbnb และที�พ ักประเภทจัดสรรเวลาใช้ ร่วมกัน  (Timeshare Property) ซึ� งส่งผลให้เกิดความ

เปลี�ยนแปลงในธุรกิจที�พกัอยา่งมาก นอกจากนั5น พฤติกรรมการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคก็เปลี�ยนแปลงไป โดยมีการจองที�พกัผ่าน

ช่องทางออนไลน์มากกว่าจองผ่านตัวแทนเหมือนแต่ก่อน แนวโน้มการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความรู้ด้าน

เทคโนโลยขีองประชากรที�เพิ�มขึ5นและนกัท่องเที�ยวที�กาํลงัมองหาประสบการณ์วนัหยดุที�อิสระและมีความหมาย 

บริษทัเขา้ใจดีวา่ การดาํเนินธุรกิจโรงแรมให้บรรลุเป้าหมายไม่เพียงตอ้งรักษาคุณภาพของทรัพยสิ์นและบริการของโรงแรม แต่

ตอ้งมีความยั�งยนืในการดาํเนินธุรกิจดว้ย ซึ� งสิ�งนี5 จะเป็นแรงผลกัดนัที�สาํคญัในอนาคตที�จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้และ

ความไวว้างใจใหแ้ก่สงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียที�เกี�ยวขอ้ง 

ดงันั5น บริษัทจึงมีกลยุทธ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าโดยตรงอย่างหลากหลาย โดยมี Centara Privilege Club และ 

Centara The1 ควบคู่ไปกบักลยทุธ์ทางการตลาดที�ครบวงจรเพื�อยกระดบัแบรนดใ์หเ้ขา้ถึงลกูคา้ไดอ้ยา่งกวา้งขวางทั�วโลก 

 

ธุรกิจอาหาร  

ในปัจจุบนัธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที�มีการแข่งขนัสูงมาก ผูป้ระกอบการรายเดิมมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื�อง รวมถึงการซื5อ

กิจการอาหารใหม่ๆ เพื�อขยายและส่งเสริมธุรกิจที�มีอยู่แลว้ให้เจริญเติบโตมากยิ�งขึ5น และผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ ที�ตอ้งการ

ขยายธุรกิจมาในธุรกิจอาหาร  เนื�องจากเป็นตลาดที�สามารถเขา้มาแข่งขนัไดง่้ายกว่าเมื�อเปรียบเทียบกบัธุรกิจโรงแรม จึงทาํให้มี

ผูป้ระกอบการรายใหม่ๆเกิดขึ5นจาํนวนมาก อยา่งไรก็ตาม ทางบริษทัฯ ไดว้างแผนการดาํเนินงานเพื�อคงความเป็นผูน้าํทางดา้น

ธุรกิจร้านอาหาร โดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื�อง การปรับปรุงพัฒนารูปแบบของร้านให้เหมาะกับความ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริโภค ตลอดจนการปรับแผนทางธุรกิจใหม่และการปรับปรุงพฒันาการให้บริการแก่ลูกคา้เพื�อให้บริษทัฯ 

สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที ตามพฤติกรรมการบริโภคที�เปลี�ยนแปลงของลกูคา้ในปัจจุบนัซึ�ง

ตอ้งการความสะดวกสบายและความรวดเร็ว รวมทั5งมุ่งเนน้การกระตุน้ยอดขายผา่นช่องทางเดลิเวอรี�และการเพิ�มโอกาสในการ

ขายสินคา้ผ่านการปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์ นอกจากนี5 บริษทัฯ ยงัมีการวางแผนที�ชดัเจนที�จะเพิ�มเติมความหลากหลายของ

ประเภทร้านอาหารเพื�อให้กลุ่มธุรกิจอาหารสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคและสามารถเติบโตไปกับการ

เปลี�ยนแปลงไดอ้ยา่งย ั�งยนื 

 

1.4 ความเสี�ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ 

จากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที�ซบเซาต่อเนื�องมาจากปีก่อนประกอบกบัสภาวะจาํนวนนักท่องเที�ยวต่างชาติที�ปรับตวั

ลดลงจากสาเหตุค่าเงินบาทที�ยงัคงแขง็ตวั ส่งผลให้การดาํเนินงานของบริษทัฯไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได ้นอกเหนือจากนี5  ยงั

ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนาระบาดในประเทศจีนและประเทศอื�นๆ  เพื�อลดผลกระทบที�ไม่พึงประสงค์

ต่อธุรกิจของบริษทั มาตรการต่างๆก็จะถูกนาํมาปรับใชเ้พื�อยงัคงสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กบัการดาํเนินธุรกิจโดยสร้าง

ความหลากหลายใหก้บัแบรนดเ์พื�อครอบคลุมทุกตลาดที�มีศกัยภาพ  

1.5 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

เหตุการณ์ซึ� งแสดงให้เห็นถึงการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงภาวะโลกร้อน ความไม่แน่นอนของฤดูกาล การเกิด

เหตุการณ์ที�รุนแรงและบ่อยครั5 งมาก เช่น คลื�นความร้อน ไฟป่า ภยัแลง้ และพาย ุสามารถส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่ธุรกิจโดยรวม 

บริษทัฯติดตามความเสี�ยงนี5 อย่างใกลชิ้ดเพื�อประเมินผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ และไดก้าํหนดนโยบายการจดัการความ
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ต่อเนื�องทางธุรกิจ (BCM)  และแผนความต่อเนื�องทางธุรกิจ(BCP)  สาํหรับทั5งองคก์รโดยรวม และระดบัแผนก นอกจากนี5 แผน

ดงักล่าวจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ�าเสมอ กาํหนดระบบสาํรองขอ้มูลที�จาํเป็น และจดัการประกนัภยัที�เหมาะสม 

 

1.6 ความเสี�ยงจากการไม่สามารถไดม้าซึ�งที�ตั5งที�พึงประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ 

จากการแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารที�มีความรุนแรง และทาํเลที�ดีถือได้ว่าเป็นปัจจยัที�สําคัญอย่างมากในการดาํเนินธุรกิจ

ร้านอาหาร ทาํใหก้ารเขา้ชิงพื5นที�เช่าในห้างสรรพสินคา้ รวมถึงพื5นที�ในทาํเลที�ดีในลกัษณะอื�นๆ ซึ� งมีจาํนวนที�จาํกดันั5นสามารถ

ทาํไดย้ากและมีความทา้ทายมากยิ�งขึ5น ซึ� งอาจส่งผลทาํใหบ้ริษทัฯอาจจะไม่ไดม้าซึ�งพื5นที�เช่าใหม่หรือบริษทัฯอาจจะไม่สามารถ

ต่อสญัญาเช่าพื5นที�นั5นตามเงื�อนไขเดิมได้ อยา่งไรก็ดี บริษทัฯเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัผูป้ระกอบการพื5นที�เช่าหลายรายทั5งใน

กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั อีกทั5งบริษทัฯ ยงัเป็นผูป้ระกอบการร้านอาหารชั5นนาํของประเทศและมีสินคา้และบริการที�เป็นที�นิยม

และตอ้งการของผูบ้ริโภคซึ�งช่วยดึงดูดลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการในห้างสรรพสินคา้ หรือศูนยก์ารคา้ต่างๆ ได ้นอกจากนี5บริษทัฯ 

มีความสมัพนัธ์ที�ดีกบัผูใ้ห้เช่ามานาน มีประวติัการชาํระค่าเช่าที�ดี ปฏิบติัตามสญัญาเช่ามาโดยตลอด ไม่เคยมีปัญหากบัผูใ้หเ้ช่า 

รวมทั5งได้รับการต่อสัญญาเช่ามาโดยตลอด บริษทัฯจึงเห็นว่าความเสี�ยงดงักล่าวจึงไม่มีผลกระทบที�เป็นสาระสําคญัต่อการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 

2. ความเสี�ยงดา้นการเงิน (Financial Risk) 

บริษทัฯ มีนโยบายที�จะรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื�องทั5งจากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร ซึ� งในการที�จะบรรลุวตัถุประสงค์

ดงักล่าว บริษทัฯ มีความเสี�ยงดา้นการเงินที�เกี�ยวขอ้งดงันี5  

 

2.1 ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

บริษทัฯ มีการติดตามสภาพคล่องของกิจการอย่างใกลชิ้ด และบริหารสภาพคล่องทั5งในระยะสั5น และระยะยาว ในปี พ.ศ. EqME 

บริษทัฯมีอตัราส่วนสภาพคล่อง F.r เท่า ซึ� งลดลงเมื�อเทียบกบัปี พ.ศ. EqM  เพื�อรองรับแผนการเติบโตผ่านทางการลงทุน และ

การพฒันาโครงการใหม่ในระดบัความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องที�เหมาะสม บริษทัฯไดก้าํหนดขอบเขตภายในสําหรับอตัราส่วน

หนี5 สินที�สําคัญ เช่น อตัราส่วนหนี5 สินที�มีภาระดอกเบี5 ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไม่ควรเกิน  .q เท่า ซึ� งตํ�ากว่าระดับที�ระบุไวใ้น

ขอ้กาํหนดสิทธิของหุน้กูแ้ละเงื�อนไขของสัญญาเงินกูที้� E.F เท่า ณ สิ5งปี พ.ศ. EqME บริษทัฯมีอตัราส่วนหนี5 สินที�มีภาระดอกเบี5ย

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ F.q เท่า บริษทัฯยงักระจายความเสี�ยงจากการกระจุกตวัของแหล่งเงินทุนทั5งในรูปของเครื�องมือทางการเงิน 

และสถาบนัการเงิน ณ สิ5นปี พ.ศ. EqME บริษทัฯมียอดสินเชื�อคงคา้งรวม N ธนาคารและมีกาํหนดการไถ่ถอนหุ้นกูที้�กระจายตวั

เป็นอยา่งดี 

นอกจากนี5  บริษทัฯมีการจดัทาํประมาณการกระแสเงินสดของบริษทัฯอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อ ประเมินสถานะกระแสเงินสด และ

ใหม้ั�นใจวา่มีเงินเพยีงพอในการดาํเนินธุรกิจ และการลงทุนขยายกิจการ 

 

2.2 ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนของสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk)  

บริษทัฯ และบริษทัในเครือมีรายไดบ้างส่วนเป็นสกุลต่างประเทศ เช่น รายไดจ้ากการรับบริหารโรงแรมในต่างประเทศ เงินปัน

ผลรับจากโรงแรมในต่างประเทศ และรายไดจ้ากผูแ้ทนบริษทันาํเที�ยวในประเทศอื�นๆ ซึ� งรายไดด้งักล่าวผนัแปรตามอตัรา

แลกเปลี�ยนของสกุลเงินต่างประเทศ ทั5งนี5  บริษทัฯ มีรายจ่ายบางประเภทเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เช่น ค่าแฟรนไชส์บริการ
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สาํหรับร้านอาหารบริการด่วน และการชาํระเงินสาํหรับวตัถุดิบอาหารบางรายการที�ซื5อจากผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายในต่างประเทศ 

โดยทั�วไป บริษทัฯ และบริษทัในเครือ ใชค้วามพยายามอย่างดีที�สุดในการหกักลบยอดสุทธิที�เป็นสกุลเงินต่างประเทศ เพื�อลด

กระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนของสกุลเงินต่างประเทศ และในกรณีของธุรกิจโรงแรม บริษทัฯ ยงัไดก้าํหนด

อตัราค่าหอ้งพกัของตนไวโ้ดยใชส้กุลเงินบาทเป็นหลกัสาํหรับโรงแรมในประเทศไทย  

 

ในการดาํเนินการขยายธุรกิจเพิ�มเติมไปยงัตลาดต่างประเทศนั5น บริษทัฯ และบริษทัในเครือมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

ตามสกุลเงินที�กิจการต่างประเทศใชใ้นการประกอบธุรกิจ ทั5งนี5 ในการลงทุนดงักล่าวบริษทัฯ จะกู้ยมืในสกุลเงินเดียวกบักระแส

เงินสดที�คาดว่าจะได้รับจากดาํเนินงานของกิจการต่างประเทศนั5น เพื�อเป็นการลดความเสี� ยงจากความผนัผวนของอัตรา

แลกเปลี�ยนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) อีกทั5งบริษทัฯ ยงัคงไดติ้ดตามความเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนในสกุลเงินที�

สาํคญัอยา่งต่อเนื�อง และบริษทัฯ เตรียมการที�จะใชม้าตรการจดัการในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนอยา่งรุนแรง 

ดว้ยการปรับกระบวนการทาํงาน และ/หรือ การใชเ้ครื�องมือทางการเงินในการป้องกนัความเสี�ยงในกรณีที�จาํเป็น 

 

 2.3 ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี5ย (Interest Rate Risk)  

เพื�อลดความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี5ย บริษทัฯไดใ้ช้ประโยชน์จากทั5งหุ้นกูใ้นตลาดทุน และเงินกูย้มืจากสถาบนั

การเงินที�มีอตัราดอกเบี5ยคงที�ที�เหมาะสมกบัโครงสร้างทางการเงินในภาวะดอกเบี5ยที�ค่อนขา้งตํ�า โดย ณ สิ5นปี พ.ศ. EqME บริษทั

ฯมีสัดส่วนหนี5 สินที�มีภาระดอกเบี5ยแบบคงที� อยู่มากกว่า yF% ของหนี5 สินที�มีภาระดอกเบี5ยทั5งหมด ซึ� งเป็นการบริหารจดัการ

เพื�อลดความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี5ย 

 

3. ความเสี�ยงดา้นการปฏิบติัการ (Operational Risk) 

3.1 ความเสี�ยงในการสรรหาและรักษาบุคลากรที�มีความรู้และทกัษะและมีทศันคติเชิงบวก 

ณ สิ5นปี พ.ศ. EqME บริษทัฯ มีโรงแรมภายใตก้ารบริหารที�เปิดดาํเนินการแลว้ทั5งสิ5น L| โรงแรม (y,Fr| หอ้ง) และมีจาํนวนสาขา

ของธุรกิจอาหารทั5งในกรุงเทพและต่างจงัหวดัรวม  ,FML สาขา ซึ� งตอ้งใชบุ้คลากรฝ่ายปฏิบติัการจาํนวนมากในการให้บริการ

ลกูคา้ หากบริษทัฯ ไม่สามารถจดัหาพนกังานใหม่เพื�อรองรับการขยายธุรกิจหรือทดแทนพนกังานที�ลาออกไดอ้ยา่งเพียงพอและ

ทนัเวลาแลว้ อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการใหบ้ริการและการดาํเนินงานของบริษทัฯ ได ้

บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของพนกังานเป็นอยา่งมาก โดยในส่วนของการหาบุคลากรนั5น บริษทัฯ มีช่องทางต่างๆ ที�เอื5อ

ต่อการรับสมคัรพนักงานไม่ว่าจะเป็น การประกาศรับสมคัรพนกังานที�สํานักงานใหญ่และสาขาและทางสื�อออนไลน์ การจดั

โปรแกรมเพื�อนแนะนาํเพื�อน เพื�อให้พนักงานในบริษทัฯชกัชวนเพื�อนหรือคนที�รู้จกัมาร่วมทาํงานกับบริษทัฯ และการเขา้ทาํ

สัญญาทวิภาคีกับสถาบนัการศึกษาต่างๆ เป็นต้น สําหรับการดูแลรักษาบุคลากรไวก้ับบริษทัฯ นั5น นอกจากค่าตอบแทน 

สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที�ทางบริษทัฯ ไดใ้หก้บัพนกังานในอตัราที�สามารถแข่งขนักบัอตัราในตลาดโดยทั�วไปแลว้ 

บริษทัฯ ยงัมีการวางแผนการอบรมใหค้วามรู้เพื�อพฒันาศกัยภาพของพนกังานอยา่งชดัเจน และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดง

ความสามารถเพื�อสนับสนุนผูที้�มีความรู้ความสามารถที�โดดเด่น ไดท้าํการเลื�อนตาํแหน่งเพื�อรับผิดชอบในหน้าที�ที�สูงขึ5นอีก

ดว้ย นอกจากนี5 ในส่วนของวฒันธรรมองคก์รของบริษทัฯ นั5นคือการดูแลเอาใจใส่บุคลากรเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั

ซึ�งเป็นสิ�งสาํคญัที�สามารถรักษาพนกังานใหค้งอยูก่บับริษทัฯ ไดอ้ยา่งยาวนาน 
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3.2 ความเสี�ยงในการบริหารขอ้มูลสารสนเทศและภยัคุกคามทางไซเบอร์ 

การพฒันาขีดความสามารถในการให้บริการในอนาคต จาํเป็นจะตอ้งอาศยัเทคโนโลยดีิจิตอลที�สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคผ่าน

ช่องทางต่างๆอยา่งรวดเร็ว และครบถว้น รวมถึงให้ขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ  แต่ความกา้วหน้าของเทคโนโลยอีาจ

นาํมาซึ�งความเสี�ยงเรื�องความปลอดภยัของระบบสารสนเทศที�ซบัซอ้นเพิ�มมากขึ5นดว้ยเช่นกนั 

บริษทัฯใหค้วามสาํคญักบัขอ้มูลสารสนเทศเป็นอยา่งมาก เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลสาํคญัในการพฒันาธุรกิจ บริษทัฯและบริษทัในเครือ

จึงจดัให้มีมาตรการป้องกนัและบริหารความเสี�ยงจากการอาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ� งทั5งนี5อาจเป็นการกระทาํของกลุ่มอาชญา

กรซึ�งปัจจุบนัมีแนวโนม้เพิ�มมากขึ5น หรืออาจเป็นการกระทาํของพนกังานของบริษทัเอง  บริษทัฯไดก้าํหนดใหมี้คณะกรรมการ

คุม้ครองขอ้มูล (Data Protection Committee) และกาํหนดโครงสร้างการจดัการขอ้มูลและเอกสารสาํคญั ตลอดจนการกาํหนด

สิทธิเฉพาะผูมี้อาํนาจหรือผูเ้กี�ยวขอ้งในการเขา้ถึงขอ้มูลหรือเอกสาร  นอกเหนือจากนี5  บริษทัฯยงัไดล้งทุนในระบบปฏิบติัการ

ใหม่ที�ให้บริการโดยบริษทัซอฟตแ์วร์ชั5นนาํที�มีชื�อเสียงในอุตสาหกรรมโรงแรม เพื�อใหเ้กิดความรวดเร็ว ทนัสมยั และสามารถ

รับมือกบัอาชญากรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ 

 

3.3 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลย ี

การเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยีทาํให้ธุรกิจโรงแรมในรูปแบบเดิม ถูกแทรกแซงดว้ยกระบวนการ และการดาํเนินของธุรกิจ

รูปแบบใหม่ซึ� งเขา้ไปเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภค (ดิสรัปชั�น) เช่น  บริษทัผูใ้หบ้ริการสาํรองห้องพกัทางออนไลน์ (Online 

Travel Agency) ช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถเปรียบเทียบตวัเลือกที�หลากหลายสาํหรับที�พกั ดว้ยบนัทึกประสบการณ์ส่วนตวัที�ถูก

เขียนขึ5นอยา่งอิสระ ดงันั5นเพื�อที�จะรักษาฐานลกูคา้และความสามารถในการแข่งขนั  บริษทัฯจาํเป็นตอ้งพฒันาช่องทางออนไลน์

ใชง้านร่วมกบัระบบปฏิบติัการที�ทนัสมยัเพื�อช่วยให้ไดข้อ้มูลที�ดีขึ5นในการตดัสินใจทางธุรกิจ ดงันั5น บริษทัฯจึงได้ลงทุนใน

โครงสร้างสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยใีหม่ของโรงแรมในเครือเซ็นทารา ซึ�งรวมถึงการปรับปรุงระบบบริหารจดัการโรงแรม 

ระบบการสํารองห้องพกัส่วนกลาง และระบบการบริหารรายได้  โดยมีการวางแผนที�จะใช้ระบบใหม่ดงักล่าวกับโรงแรม

ทั5งหมดภายในสิ5นปี พ.ศ. EqME  นอกจากนี5  ในปี พ.ศ. EqME  นี5  บริษทัฯจะมีการพฒันาเวบ็ไซตใ์หม่ของโรงแรมเซ็นทาราเพื�อ

สร้างประสบการณ์ทางดิจิทลัใหแ้ก่แขกและลกูคา้ ทั5งในรูปแบบการเขา้ถึงโดยคอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ และแอพพลิเคชั�น 

เพื�อสนบัสนุนการเติบโตอยา่งต่อเนื�องในธุรกิจออนไลน์  

สาํหรับธุรกิจอาหารดิสรัปชั�นของธุรกิจมาจากการเติบโตของธุรกิจบริการจดัส่งอาหารซึ� งมีการเติบโตเป็นอย่างมากในช่วงปีที�

ผา่นมา บริษทัฯ เห็นวา่การเติบโตของธุรกิจบริการจดัส่งอาหารนี5 เป็นการเพิ�มโอกาสในการทาํธุรกิจและเป็นการเพิ�มช่องทางให้

เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากขึ5นถึงแมว้่าจะเป็นการเพิ�มจาํนวนผูป้ระกอบการและการแข่งขนัในตลาดก็ตาม  ในปัจจุบนับริษทัฯได้

ทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัผูใ้ห้บริการจดัส่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์และอยู่ระหว่างการพฒันาระบบสั�งอาหารออนไลน์และ

การจดัส่งของบริษทัฯเองพร้อมทั5งระบบ พอยท ์ออฟ เซลล ์ใหม่ เพื�อตอบรับความตอ้งการในช่องทางจดัส่งอาหารที�มีมากขึ5น 

 

3.4 ความเสี�ยงของการไม่ต่ออายสุญัญา และการเปลี�ยนแปลงขอ้ตกลงและเงื�อนไขที�สาํคญัของสญัญา  

สญัญาแฟรนไชส์ที�บริษทัไดร่้วมทาํสญัญากับผูใ้หสิ้ทธิแฟรนไชส์นั5นจะมีระยะเวลาระหว่าง  F – EF ปี โดยหากบริษทัฯ ไม่ได้

รับการต่ออายสุญัญา จะส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถดาํเนินธุรกิจในแบรนดน์ั5นๆ ได ้อยา่งไรก็ตามในการคดัเลือกผูรั้บสิทธิแฟรน

ไชส์ (franchisee) ของผูใ้ห้สิทธิแฟรนไชส์ (franchisor) นั5น โดยหลกัแลว้จะพิจารณาจากความพร้อมในดา้นต่างๆ ของผูรั้บ

สิทธิแฟรนไชส์ ไม่ว่าจะเป็นฐานะทางการเงิน ชื�อเสียง ผลการดาํเนินงานในอดีต ฯลฯ เพื�อที�จะสร้างความมั�นใจให้แก่ผูใ้ห้
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สิทธิแฟรนไชส์ว่าจะสามารถนาํพาแบรนดข์องตนใหป้ระสบความสาํเร็จได ้ซึ� งในการพิจารณาต่ออายสุญัญาแฟรนไชส์ก็อา้งถึง

หลกัการดงักล่าวเช่นเดียวกนั  จากผลการดาํเนินงานที�ผ่านมา บริษทัฯ สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขของผูใ้หสิ้ทธิแฟรนไชส์ได้

เป็นอยา่งดี ซึ� งพิสูจน์ไดจ้ากการที�บริษทัฯ ไดบ้ริหารงานแบรนดต่์างๆ ที�ไดร้ับมาจนประสบความสาํเร็จและกลายเป็นผูน้าํตลาด

ในกลุ่มธุรกิจอาหารในประเทศไทย รวมทั5งบริษทัฯ ยงัดาํเนินธุรกิจภายใตก้ารหารือกบัผูใ้ห้สิทธิแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัด จึง

มั�นใจไดว้่าสินคา้ของผูใ้หสิ้ทธิแฟรนไชส์ที�ไปถึงมือผูบ้ริโภคนั5นจะมีคุณภาพตามมาตรฐานตามที�ผูใ้ห้สิทธิแฟรนไชส์กาํหนด

ไว ้จากเหตุผลที�กล่าวมาขา้งตน้ บริษทัฯ จึงเชื�อมั�นว่า บริษทัฯ มีโอกาสเป็นอย่างมากที�จะไดรั้บการต่ออายุสัญญาแฟรนไชส์ 

นอกจากนี5บริษทัฯยงัมีแผนที�จะเพิ�มเติมแบรนดใ์หม่ๆ ที�เป็นของตวัเองอีกดว้ยในอนาคต  

 

3.5 ความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

ราคาของวตัถุดิบที�ใชใ้นการประกอบธุรกิจอาหารนั5นสามารถเปลี�ยนแปลงได้จากหลายปัจจยั ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ ปัญหา

ดา้นแรงงาน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตวห์รือพืช ฯลฯ  หากบริษทัฯ ไม่สามารถจดัการกบัความเสี�ยงในเรื�องนี5  อาจ

ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯอย่างมีนยัสาํคญั บริษทัฯ ไดด้าํเนินการวางแผนในการป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าว

เพื�อควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบใหอ้ยู่ในระดบัที�เหมาะสมอยา่งต่อเนื�อง ซึ� งไดแ้ก่ การวางแผนการจดัซื5อวตัถุดิบล่วงหนา้ตามแผนการ

ขายประจาํปีของบริษทัฯ การจดักลุ่มประเภทของวตัถุดิบและจดัซื5อวตัถุดิบแต่ละประเภทให้สามารถเพิ�มปริมาณการซื5อและ

สามารถเพิ�มอาํนาจในการต่อรองในดา้นราคาได ้นอกจากนี5 ยงัมีการทาํสัญญาซื5อวตัถุดิบล่วงหน้ากบัผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่าย

หน่ายที�บริษทัฯเชื�อถือโดยมีการระบุเกี�ยวกบัราคา ปริมาณที�ซื5อขาย และกาํหนดเวลาการส่งมอบในสญัญาไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

3.6 ความเสี�ยงจากการแพร่ของโรคระบาดในพืชหรือสตัว ์

การแพร่ของโรคระบาดในพืชหรือสัตว ์ถือได้ว่าเป็นปัจจยัเสี�ยงที�บริษัทฯ ควบคุมได้ยาก โดยหากเกิดการระบาดของโรค

ดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อความมั�นใจของผูบ้ริโภคและมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษทัฯ  บริษทัฯ จึงมีขั5นตอนในการ

คดัเลือกผูผ้ลิตเพื�อซื5อวตัถุดิบอย่างเข้มงวด โดยวตัถุดิบทุกชิ5นจะต้องผ่านกรรมวิธีการผลิตและการขนส่งที�ไดม้าตรฐาน และ

ไดรั้บใบรับรองการผลิตที�เป็นที�ยอมรับในระดบัสากล โดยในการคดัเลือกดงักล่าว บริษทัฯ ไดด้าํเนินการคดัเลือกร่วมกบัผูใ้ห้

สิทธิ แฟรนไชส์ดว้ย เพื�อความมั�นใจว่าวตัถุดิบที�นาํมาใช้ในกิจการของบริษทัฯ นั5นจะมีคุณภาพที�ดี สะอาด ปลอดภยั ไม่มีสิ�ง

ปนเปื5 อนและเป็นมาตรฐานเดียวกนักบัแฟรนไชส์ทั�วโลก 

 

4. ความเสี�ยงดา้นกฏระเบียบ (Compliance Risk) 

4.1 ความเสี�ยงดา้นการปฏิบติัตามกฏหมายหรือกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง 

ความเสี�ยงดา้นการปฏิบติัตามกฏหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ครอบคลุมถึงสาเหตุความเสี�ยงเนื�องจากความไม่เขา้ใจ 

ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฏหมาย นโยบายต่างๆ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงาน ก.ล.ต.ซึ� งอาจ

เปลี�ยนแปลงไดต้ลอดเวลา บริษทัฯ และบริษทัในเครือจึงให้ความสาํคญัต่อการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ มีการกาํหนดความ

รับผิดชอบแก่ผูเ้กี�ยวขอ้ง จดัใหมี้การติดตามตรวจสอบอย่างสมํ�าเสมอ ในขณะที�ฝ่ายเลขานุการบริษทัมีหนา้ที�ประสานงานกบั

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละสํานักงานก.ล.ต.เพื�อทาํความเข้าใจเกี�ยวกับกฏเกณฑ์ใหม่ๆและสื�อสารกับหน่วยธุรกิจอย่างถูกต้อง

ครบถว้นตามหลกัธรรมาภิบาล 
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4.2 ความเสี�ยงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชั�น 

ปัญหาคอรัปชั�น ซึ� งเป็นปัญหาเชิงระบบจึงไม่สามารถพึ�งพาองคก์รใดองค์กรหนึ� ง แต่หากตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาค

ส่วนในสงัคม 

ดว้ยเหตุผลสําคญันี5  บริษัทฯจึงได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Collective 

Action Coalition Against Corruption (CAC) ซึ� งมีสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เป็นผูข้บัเคลื�อนและสอบ

ทานและออกใบรับรองให้เป็นบริษทัที�มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตตามหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการ

กาํหนดและมีพนัธกิจที�จะตอ้งปฏิบติัจริง  บริษทัฯไดด้าํเนินการประเมินความเสี�ยงต่างๆ เกี�ยวกบัการกระทาํที�เป็นการทุจริต 

และไดก้าํหนดมาตรการต่างๆ เพื�อนํามากาํหนดเป็นระเบียบที�จะได้มีการบงัคบัใช้  นอกจากนี5บริษทัได้กาํหนดแนวทางการ

ดาํเนินงาน ซึ� งประกอบไปดว้ยขั5นตอนการดาํเนินงานซึ�งมีรายละเอียดที�เพียงพอ  กาํหนดใหมี้ระบบการควบคุมภายใน เพื�อให้

แน่ใจว่านโยบายต่อตา้นการทุจริตจะมีทั5งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ตลอดจนจดัให้มีช่องทางการสื�อสารต่างๆ ที�มีความ

ปลอดภยัแก่ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน 
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4. ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกจิ  
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีทรัพยส์ินที�สาํคญัที�ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงันี(  
 

1. ทีดิน  

1.1 ทีดินทีใช้ในการดําเนินงาน 

 

บริษัท/บริษัทย่อย 

 

สถานทีตั%ง 

 

ประเภท / ขนาด 

ลกัษณะ 

กรรมสิทธิ 

วัตถุประสงค์ของ 

การถือครอง 
ภาระผูกพัน 

ธุรกิจโรงแรม      
1.  บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั 

(มหาชน) 
อาํเภอบางละมุง 

จงัหวดัชลบุรี 
ที�ดินขนาด  42 ไร่ เจา้ของ 

 
ดาํเนินกิจการโรงแรม - 

2. บริษทั เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จาํกดั อาํเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 
ตาํบลกะรน 
อาํเภอเมือง 
จงัหวดัภูเก็ต 

 
ตาํบลฉลอง (ราไวย)์ 

อาํเภอเมือง 
จงัหวดัภูเก็ต 

ที�ดินขนาด  24 ไร่ 
 
 

ที�ดินขนาด  41 ไร่ 
 
 
 

ที�ดินขนาด 3 ไร่ 

เจา้ของ 
 
 

เจา้ของ 
 
 
 

เจา้ของ 

ใหเ้ช่าระยะยาวแก่กองทุน
รวม 

 
ดาํเนินกิจการโรงแรม 

 
 
 

สร้างเป็นส่วนซกัรีดของ
โรงแรม 

 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 

3. บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จาํกดั อาํเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 

ที�ดินขนาด  2  ไร่ เจา้ของ สร้างเป็นโรงแรม - 

4.  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล ์
จาํกดั 

อาํเภอแม่สอด 
จงัหวดัตาก 

ที�ดินขนาด  45 ไร่ เจา้ของ สร้างเป็นโรงแรม - 
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บริษัท/บริษัทย่อย 

 

สถานทีตั%ง 

 

ประเภท / ขนาด 

ลกัษณะ 

กรรมสิทธิ 

วัตถุประสงค์ของ 

การถือครอง 
ภาระผูกพัน 

5. บริษทั เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จาํกดั อาํเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ที�ดินขนาด  38 ไร่ 
ที�ดินขนาด  1  ไร่ 

เจา้ของ 
เจา้ของ 

สร้างเป็นโรงแรม 
สร้างเป็นหอพกัพนกังาน 

- 
- 

6.  บริษทั เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จาํกดั อาํเภอเมืองภูเก็ต 
จงัหวดัภูเก็ต 

ที�ดินขนาด  14 ไร่ เจา้ของ สร้างเป็นโรงแรม - 

7. บริษทั เซ็นทรัลกระบี�เบยร์ีสอร์ท จาํกดั ตาํบลอ่าวนาง 
อาํเภอเมือง 

จงัหวดักระบี� 

ที�ดินขนาด  43 ไร่ เจา้ของ สร้างเป็นโรงแรม - 
 

8.  บริษทั โรงแรมกะรน ภูเก็ต จาํกดั อาํเภอเมือง 
จงัหวดัภูเก็ต 

ที�ดินขนาด 30 ไร่ 3 
งาน 3.4 ตรว. 

เจา้ของ สร้างเป็นโรงแรม - 
 

9.  บริษทั โรงแรมกะตะ ภูเก็ต จาํกดั อาํเภอเมือง 
จงัหวดัภูเก็ต 

ที�ดินขนาด 13 ไร่  เจา้ของ สร้างเป็นโรงแรม - 

10.  บริษทั ทริปเปิลไนน ์เดคคอร์ จาํกดั อาํเภอบางละมุง 
จงัหวดัชลบุรี 

ที�ดินขนาด 2 งาน 9.9 
ตรว. 

เจา้ของ ใหเ้ช่าระยะยาวกบับริษทั
ในเครือเพื�อสร้างเป็น

โรงแรม 

- 
 

11.  บริษทั เอส.พี. เรียลตี(  พทัยา บีช จาํกดั อาํเภอบางละมุง 
จงัหวดัชลบุรี 

ที�ดินขนาด 1 ไร่ 1 
งาน 47 ตรว. 

เจา้ของ ใหเ้ช่าระยะยาวกบับริษทั
ในเครือเพื�อสร้างเป็น

โรงแรม 

- 

ธุรกิจอาหาร      
1.  บริษทั ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั 
     

อาํเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี 

ที�ดินขนาด 5 ไร่  1 
งาน 20 ตรว. 

เจา้ของ สร้างเป็นโรงงาน 
ผลิตไอศกรีม 

- 
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1.2 ทีดินรอการพฒันา 

 

บริษัท/บริษัทย่อย 

 

สถานทีตั%ง 

 

ประเภท / ขนาด 

 

ลกัษณะ 

กรรมสิทธิ 

 

วัตถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

 

ภาระผูกพัน 

1.  บริษทั เซ็นทรัลกระบี�เบยร์ีสอร์ท จาํกดั อาํเภอเกาะลนัตา 
จงัหวดักระบี� 

ที�ดินขนาด  31 ไร่ เจา้ของ รอการพฒันาเป็นโรงแรม - 

2.  บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกดู จาํกดั อาํเภอเกาะกดู 
จงัหวดัตราด 

ที�ดินขนาด  81 ไร่ เจา้ของ รอการพฒันาเป็นโรงแรม - 

3.  บริษทั ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จาํกดั อาํเภอบางละมุง 
จงัหวดัชลบุรี 

ที�ดินขนาด 3 ไร่ 2 
งาน 36.1 ตรว. 

เจา้ของ รอการพฒันา - 

4.  บริษทั เอส.พี. เรียลตี(  พทัยา บีช จาํกดั อาํเภอบางละมุง 
จงัหวดัชลบุรี 

ที�ดินขนาด 5 ไร่ 1 
งาน 3 ตรว. 

เจา้ของ รอการพฒันา                        - 

5.  บริษทั เอส.พี. เรียลตี(  ลนัตา บีช จาํกดั อาํเภอเกาะลนัตา 
จงัหวดักระบี� 

ที�ดินขนาด 15 ไร่ เจา้ของ รอการพฒันา - 

6.  บริษทั เอส.พี. เรียลตี(  หาดฝรั�ง รีสอร์ท 
จาํกดั 

อาํเภอกนัตงั 
จงัหวดัตรัง 

ที�ดินขนาด 60 ไร่ 3 
งาน 32 ตรว. 

เจา้ของ รอการพฒันา - 

 
หมายเหตุ: มูลค่าตามบญัชีของที�ดิน และที�ดินรอการพฒันา ณ HI ธนัวาคม JKLJ ไม่รวมการปรับมูลค่ายตุิธรรมที�ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 
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2. สิทธิการเช่า 

 

รายธุรกจิ 

 

สถานทีตั%ง 

 

ประเภทของ 

การถือสิทธิ 

 

วัตถุประสงค์ของ 

การถือครอง 

 

ภาระผูกพนั 

ธุรกิจโรงแรม ประเทศไทย การเช่า ดาํเนินกิจการโรงแรม - 
ประเทศมลัดีฟส์ การเช่า ดาํเนินกิจการโรงแรม - 

ธุรกิจอาหาร ประเทศไทย การเช่า ดาํเนินกิจการผลิตและ
จาํหน่ายอาหาร 

- 

 

 
หมายเหตุ: มูลค่าตามบญัชีของสิทธิการเช่า ณ HI ธนัวาคม JKLJ ไม่รวมการปรับมูลค่ายตุิธรรมที�ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 
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มูลค่าสุทธิทางบญัชีของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีดงันี(  

ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย อายุการใช้งาน (ปี) 
มูลค่าตามบัญชี  ณ  67 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท) 

ที�ดิน  - 2,418.6 
ส่วนปรับปรุงที�ดิน  10 – 25 ปี หรือ 

ตามอายสุญัญาเช่า 
373.6 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 10 – 50 ปี 9,474.2 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์  5 – 30 ปี 2,376.3 
เครื�องตกแต่งติดตั(งและอุปกรณ์
สาํนกังาน 

3 – 19 ปี 1,205.9 

เครื�องใชใ้นการดาํเนินงาน - 545.2 
ส่วนปรับปรุงสญัญาเช่า 3 – 20 ปี 480.0 
ยานพาหนะ 5 – 10 ปี 63.8 
สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง - 1,059.6 

รวม  17,997.2 

 
(1) บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั ใหค้าํมั�นว่าตราบเท่าที�มีหนี( สิน (เงินกูย้มืและโอดี) คา้งชาํระอยูก่บัธนาคารจะไม่

จาํหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผกูพนัในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าในจาํนวนเกินกว่าที�ตกลงตามสัญญา โดยมิได้
รับคาํยนิยอมจากธนาคาร 

 
บริษทัใชน้โยบายการบญัชีเกี�ยวกบัค่าความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 เรื�องการรวม
ธุรกิจ  โดยการเปรียบเทียบตน้ทุนการซื(อเงินลงทุนกบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี( สินที�กาํหนดได ้ณ วนัที�เกิดรายการ 
อนัมีผลทาํให ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีมูลค่าสุทธิของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  
รวมการปรับมูลค่ายติุธรรมสุทธิ 17,997.2 ลา้นบาท และ 17,873.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

มูลค่าสุทธิทางบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน มีดงันี(  

ทรัพย์สินของบริษัทและ

บริษัทย่อย 

อายุการใช้งาน 

(ปี) 

มูลค่าตามบัญชี  

 ณ  67 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท) 

มูลค่ายุติธรรม  

ณ  67 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท) 

อุปกรณ์, อาคาร และส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

15 และ 30 ปี 143.7 1,287.0 

 
มูลค่าสุทธิทางบญัชีของสิทธิการเช่า มีดงันี(  

ทรัพย์สินของบริษัทและ

บริษัทย่อย 
อายุการใช้งาน (ปี) 

มูลค่าตามบัญชี  ณ  67 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท) 

สิทธิการเช่า ตามอายสุญัญาเช่า 1,776.6 
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ทรัพยสิ์นที�ไม่มีตวัตนที�สาํคญัในการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทัยอ่ย มีดงันี(  

ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัท

ย่อย 

อายุการใช้งาน (ปี) มูลค่าตามบัญชี  ณ  67 ธ.ค. 62 

(ล้านบาท) 

ค่าลิขสิทธิQ ซอฟทแ์วร์ 10 ปี 120.7 
ค่าสัญญาสิทธิ 10 ปี 40.0 
ค่าสิทธิแรกเริ�มรอตดับญัชี 10 ปี 293.0 
รวม  453.7 

 
สรุปสาระสาํคญัของสญัญาในการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ธุรกิจโรงแรม 
1. บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 
1.1 สญัญา เช่าช่วงที�ดินและ/ หรืออาคารสิ�งปลูกสร้าง 
 คู่สญัญา บริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จาํกดั (“CID”)  

ซึ�งเป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั และไดท้าํสัญญาเช่าที�ดินและ/ หรืออาคารกบัการรถไฟ
แห่งประเทศไทย (“การรถไฟ”)  

 ระยะเวลาสญัญา 19 ธนัวาคม 2551 ถึง 18 ธนัวาคม 2571 
 อายสุญัญา 20 ปี 
 การต่ออายสุญัญา - 
 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา บริษทัทาํสัญญาเช่าช่วงทรัพยสิ์น ซึ� งประกอบดว้ย อาคารโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทารา

แกรนด์ กรุงเทพฯ (เดิมชื�อ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว) และส่วนปรับปรุง
อาคารโรงแรม พร้อมทั(งทรัพยสิ์นครุภณัฑ ์กบับริษทั เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา จาํกดั 
(“ผูใ้ห้เช่าช่วง”) โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนการไดสิ้ทธิเช่าช่วง 
และค่าเช่าสาํหรับการเช่าช่วงสินทรัพยร์ายปี ใหแ้ก่ผูใ้ห้เช่าช่วงตลอดอายสุญัญาเช่า 
ทรัพยสิ์นที�เช่าที�บริษัทได้ด ําเนินการบูรณะพฒันา ปรับปรุงหรือก่อสร้าง แก้ไข 
ดดัแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือสร้างทดแทนทรัพยสิ์นเดิมตามสัญญานี(  ให้ตกเป็น
กรรมสิทธิQ ของ รฟท. ทนัทีที�มีการดาํเนินการดงักล่าวแลว้เสร็จ นอกจากนี(  บริษทั
ตอ้งส่งมอบครุภณัฑที์�เช่าตามรายการในสญัญาเช่าใหแ้ก่ รฟท. เมื�อสิ(นสุดสัญญาเช่า
ตามสภาพตามสมควรและอายกุารใชง้านในขณะนั(น 

 การยกเลิกสญัญา เมื�อคู่สญัญาทาํผิดเงื�อนไขของสญัญา 
1.2 สญัญา สญัญาเช่าพื(นที�  สัญญาซื(อขายเหมาทรัพยสิ์น  และสัญญาให้สิทธิใชพื้(นที�ส่วนกลาง 

โครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารและศูนย์ประชุมและ
โรงแรม ณ ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 (“โครงการฯ”) 

 คู่สญัญา บริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จาํกดั (“ธพส”)  
 ระยะเวลาสญัญา 26 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2581 
 อายสุญัญา 20 ปี 7 เดือน 
 การต่ออายสุญัญา - 
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 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา บริษทัในฐานะผูร่้วมลงทุนไดรั้บสิทธิการเช่าพื(นที�โครงการใหสิ้ทธิเอกชนร่วม 
  ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารและศูนยป์ระชุมและโรงแรม ณ ศูนยร์าชการเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 (“โครงการฯ”) จาก ธพส. เพื�อประกอบธุรกิจศูนย์
ประชุมและโรงแรม รวมถึงธุรกิจและกิจการอื�นๆ ที� เกี�ยวเนื�องภายใต้เงื�อนไข 
ขอ้กาํหนด และขอบเขตในสญัญา   

ทั(งนี(  บริษทัตกลงชาํระค่าตอบแทนการร่วมลงทุนตลอดอายุสัญญาให้ ธพส. โดย
ชาํระงวดเดียวในวนัที�ลงนามในสัญญา  

ทรัพยสิ์นหรือสิ�งปลกูสร้างใดๆที�เกิดจากการบาํรุงรักษา บูรณะ พฒันาสิ�งปลกูสร้าง
อาคาร พื(นที�โครงการฯ และทรัพยสิ์นของโครงการฯ ใหต้กเป็นกรรมสิทธิQ ของธพส. 
ทนัทีที�การดาํเนินการก่อสร้าง ทาํขึ(นใหม่ นาํมาทดแทน นาํมาใชห้รือแกไ้ขปรับปรุง
เสร็จ 

 การยกเลิกสญัญา เมื�อคู่สญัญาทาํผิดเงื�อนไขของสญัญา 
1.3 สญัญา Service  Agreement 
 คู่สญัญา บริษทั หา้งเซ็นทรัลดีพาทเมนทส์โตร์ จาํกดั 
 ระยะเวลาสญัญา 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 สาํหรับสญัญาปัจจุบนั 
 อายสุญัญา 1 ปี 
 การต่ออายสุญัญา ต่ออายสุญัญาทุก 1 ปี 
 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา บริษัทได้รับข้อมูลทางธุรกิจและคาํแนะนําต่างๆ อนัเกี�ยวกับการตัดสินใจที�เป็น

ประโยชน์ โดยมีอตัราค่าบริการตามอตัราที�ระบุในสญัญา 
 การยกเลิกสญัญา เมื�อมีการทาํผดิเงื�อนไขของสญัญา คู่สญัญาสามารถยกเลิกสัญญาได ้โดยแจง้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 
 

2. บริษทั เซ็นทรัลหวัหินบีชรีสอร์ท จาํกดั 
 สญัญา เช่าที�ดิน อาคารโรงแรมและทรัพยสิ์นของโรงแรมรถไฟหวัหิน 
 คู่สญัญา การรถไฟแห่งประเทศไทย (“การรถไฟ”) 
 ระยะเวลาสญัญา 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 15 พฤษภาคม 2563 
 การต่ออายสุญัญา - 
 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา บริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าตามจํานวนเงินที�ระบุไว้ในสัญญาเริ� มตั( งแต่วันที�  16 

พฤษภาคม 2562 นอกจากนี( บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื�อนไขในสัญญาโดยนํา
หนงัสือคํ(าประกนั ซึ�งออกโดยธนาคารเพื�อเป็นการประกนัแก่การรถไฟ  
ภายใตเ้งื�อนไขของสญัญา บริษทัจะตอ้งโอนกรรมสิทธิQ ในอาคารและสิ�งปลูกสร้างที�
บริษทัเป็นผูจ้ดัหาเพิ�มเติมรวมทั(งส่วนที�ติดตั(งเพิ�มใหแ้ก่การรถไฟ  

 การยกเลิกสญัญา เมื�อคู่สญัญาทาํผิดเงื�อนไขของสญัญา 
 
 



             บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกิจ หนา้ 81 
 

3. บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั 
 สญัญา เช่าช่วงที�ดินและอาคารในส่วนของโรงแรม 
 คู่สญัญา กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (ผูใ้หเ้ช่าช่วง) 
 ระยะเวลาสญัญา 22 เมษายน 2548 ถึง 22 ธนัวาคม 2575 
 การต่ออายสุญัญา ภายใตเ้งื�อนไขที�ผูใ้ห้เช่าสามารถต่ออายุสัญญาเช่าหลกัออกไปได ้ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหผู้ ้

เช่าช่วงต่อสัญญาเช่าออกไปอีก โดยคู่สัญญาจะเจรจาเงื�อนไขและราคาที�เหมาะสม
ของสัญญาดงักล่าวต่อไป เมื�อทาํการตกลงไดแ้ลว้ ผูเ้ช่าช่วงตกลงต่อสัญญาเช่าอีกใน
ระยะเวลาที�เท่ากนัหลงัจากครบระยะเวลาเช่า โดยผูเ้ช่าช่วงจะตอ้งลงนามในสัญญา
ต่ออายหุรือสญัญาเช่าใหม่ภายในปี 2572 

 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าช่วงที�ดินและอาคารในส่วนของโรงแรมจากกองทุนรวมธุรกิจ
ไทย 4 เพื�อพฒันาและใชป้ระกอบการดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกับโรงแรมหรือธุรกิจอื�นที�
เกี�ยวขอ้ง โดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าและค่าเช่ารายปีให้แก่กองทุนตลอดอายุ
ของสัญญา  

 การยกเลิกสญัญา สญัญายกเลิกเมื�อสิ(นสุดระยะเวลาการเช่า หรือเมื�อสญัญาเช่าหลกัสิ(นสุดลง หรือผูใ้ห้
เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา เมื�อผูเ้ช่าช่วงนําทรัพยสิ์นที�เช่าไปให้ผูอื้�นเช่าช่วง หรือ
จาํหน่าย จ่าย โอนสิทธิตามสัญญาเช่าช่วง หรือนาํไปเป็นหลกัประกนัการชาํระหนี(
ใหแ้ก่บุคคลอื�น โดยผิดเงื�อนไขของสัญญา เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากผูใ้หเ้ช่า  
 

4. บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จาํกดั 
 สญัญา Rental Agreement 
 คู่สญัญา บริษทั สรรพสินคา้เซ็นทรัล จาํกดั (“CDS”) 
 ระยะเวลาสญัญา 1 มิถุนายน 2537 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 สาํหรับสญัญาปัจจุบนั 
 อายสุญัญา 30 ปี 
 การต่ออายสุญัญา - 
 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา CDS ตกลงเช่าส่วนหนึ� งของอาคารของบริษทั เพื�อใช้ประกอบกิจการศูนยก์ารค้า 

โดยมีรายไดร้วมประมาณ 428 ลา้นบาท ตลอดอายสุญัญา 
 การยกเลิกสญัญา คู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดยแจง้เป็นลายลักษณ์อกัษร เมื�อมีการทาํผิด

เงื�อนไขของสญัญา 
 

5. บริษทั เซ็นทรัลสมุยโฮเตล็แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 
 สญัญา เช่าช่วงอาคารโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีช รีสอร์ท สมุย 
 คู่สญัญา กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 

(“กองทุนรวม”) 
 ระยะเวลาสญัญา 1 มกราคม 2561 ถึง 25 กนัยายน 2581  
 อายสุญัญา 20 ปี 9 เดือน 
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 การต่ออายสุญัญา - 
 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา บริษทัตกลงจะเขา้ครอบครอง ใช ้หาประโยชน์หรือดาํเนินการอื�นใดกบัทรัพยที์�เช่า

เพื�อประกอบธุรกิจโรงแรม ภายใต้ชื�อโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย 
และบริษทัจะไม่เปลี�ยนแปลงวตัถุประสงค์และการใช้ประโยชน์ในทรัพยที์�เช่าเวน้
แต่ไดรั้บความยนิยอมล่วงหนา้จากกองทุนรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
บริษทัจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนตามจาํนวนเงินที�ระบุในสัญญาให้แก่กองทุน
รวมภายในวนัที� 10 ของเดือนถดัไป  

  ภายใตเ้งื�อนไขของสัญญา อาคาร สิ�งปลูกสร้างหรือส่วนควบของอาคารและสิ�งปลูก
สร้างที�มีการก่อสร้างขึ(นใหม่บนทรัพยที์�เช่าตกเป็นกรรมสิทธิQ ของบริษทั และเมื�อ
สัญญาสิ(นสุดลง บริษทัจะตอ้งโอนกรรมสิทธิQ ในอาคาร สิ�งปลูกสร้างหรือส่วนควบ
ของอาคารหรือสิ� งปลูกสร้างที� มีการก่อสร้างขึ( นใหม่บนทรัพย์ที� เช่ า ตกเป็น
กรรมสิทธิQ ของกองทุนรวม 

 การยกเลิกสญัญา เมื�อมีการทาํผิดเงื�อนไขของสัญญา คู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดยแจง้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 

   
6.  บริษทั โคซี� โฮเต็ล จาํกดั  
6.1 สญัญา เช่าช่วงที�ดินโครงการเซ็นทรัล เฟสติวลั สมุย 
 คู่สญัญา บริษทั เซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั (“CTW”) 
 ระยะเวลาสญัญา 8 สิงหาคม 2559 ถึง 27 กนัยายน 2586  
 อายสุญัญา 27 ปี 4 เดือน 
 การต่ออายสุญัญา ภายใตเ้งื�อนไขที�ผูใ้ห้เช่าสามารถต่ออายุสญัญาเช่าหลกัออกไปได ้ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหผู้ ้

เช่าช่วงต่อสัญญาเช่าออกไปไดอี้กเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั(งแต่วนัที�  28 กนัยายน 
2586 โดยคู่สัญญาจะต้องทาํสัญญาต่ออายุหรือสัญญาเช่าช่วงใหม่เป็นลายลกัษณ์
อกัษรให้เสร็จสิ(นภายใน 1 ปี ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการเช่าช่วงตามสัญญาเช่า
ช่วงนี(   

 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา เพื�อพฒันาโรงแรมโคซี� สมุย บริษทัตอ้งจ่ายค่าตอบแทนการเช่าช่วงที�ดินเป็นจาํนวน
เงินรวม 62 ลา้นบาท ตลอดระยะเวลาการเช่าช่วง 37 ปี 2 เดือน  
ภายใตเ้งื�อนไขของสัญญา เมื�อสัญญาสิ(นสุดลง ให้อาคาร สิ�งปลูกสร้างรวมทั(งส่วน
ควบของอาคารและสิ� งปลูกสร้างที�มีการก่อสร้างขึ( นใหม่บนทรัพยที์�เช่าตกเป็น
กรรมสิทธิQ ของผูใ้ห้เช่า 

 การยกเลิกสญัญา สญัญายกเลิกเมื�อสิ(นสุดระยะเวลาการเช่า หรือเมื�อสญัญาเช่าหลกัสิ(นสุดลง หรือผูใ้ห้
เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา เมื�อผูเ้ช่าช่วงนําทรัพยสิ์นที�เช่าไปให้ผูอื้�นเช่าช่วง หรือ
จาํหน่าย จ่าย โอนสิทธิตามสัญญาเช่าช่วง หรือผูเ้ช่าช่วงไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือ
ผดิคาํรับรองที�ใหใ้วใ้นสญัญา 
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6.2 สญัญา เช่าที�ดินโครงการโคซี� ท่าแพ 
 คู่สญัญา บริษทั เพลินฤดี จาํกดั 
 ระยะเวลาสญัญา 5 เมษายน 2562 ถึง o เมษายน 2592  
 อายสุญัญา 30 ปี 
 การต่ออายสุญัญา สัญญาจะตอ้งทาํสัญญาต่ออายุหรือสัญญาเช่าใหม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้เสร็จสิ(น

ภายใน 1 ปี ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการเช่าตามสญัญาเช่านี(   
 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา เพื�อพฒันาโรงแรม บริษทัตอ้งจ่ายค่าตอบแทนการเช่าที�ดินเป็นจาํนวนเงินรวม 135 

ลา้นบาท ตลอดระยะเวลาการเช่า 30 ปี  
ภายใตเ้งื�อนไขของสัญญา เมื�อสัญญาสิ(นสุดลง ให้อาคาร สิ�งปลูกสร้างรวมทั(งส่วน
ควบของอาคารและสิ� งปลูกสร้างที�มีการก่อสร้างขึ( นใหม่บนทรัพยที์�เช่าตกเป็น
กรรมสิทธิQ ของผูใ้ห้เช่า 

 การยกเลิกสญัญา สญัญายกเลิกเมื�อสิ(นสุดระยะเวลาการเช่า หรือเมื�อสญัญาเช่าหลกัสิ(นสุดลง หรือผูใ้ห้
เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา เมื�อผูเ้ช่านาํทรัพยสิ์นที�เช่าไปใหผู้อื้�นเช่าช่วง หรือจาํหน่าย 
จ่าย โอนสิทธิตามสัญญาเช่า หรือผูเ้ช่าไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือผิดคาํรับรองที�ให้
ใวใ้นสญัญา 
 

   
7. บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั (“CRG”) 
7.1 ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม  “Mister Donut” 
 สญัญา Master Franchise Agreement 
 คู่สญัญา บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั และ Duskin Co., Ltd. 
 วนัที�ทาํสญัญา 1 เมษายน 2561 
 อายสุญัญา 20  ปี 
 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา Duskin Co.,Ltd. ให้สิทธิใช้เครื�องหมายการคา้ ให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิคต่าง ๆ 

ในการผลิต และจาํหน่ายอาหารประเภทโดนทั ขนมอบ และอาหารประเภทอื�น ๆ 
สนบัสนุนการดาํเนินงานร้านคา้ภายในประเทศ โดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นอตัรา
ร้อยละตามสญัญา และไม่มีขอ้ตกลงเรื�องจาํนวนสาขาขั(นตํ�าที�ตอ้งเปิดในแต่ละปี 

 เงื�อนไขการยกเลิกสญัญา สัญญาสิ(นสุดเมื�อบริษัทเลิกกิจการ หรือเมื�อฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งละเมิดข้อตกลงใน
สญัญา  

7.2 ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม  “เค เอฟ ซี” 
 สญัญา International Franchise Agreement 
 คู่สญัญา บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกัด กับบริษัท  ยมั เรสเทอรองส์ อินเตอร์

เนชั�น แนล  (ประเทศไทย) จํากัด (เดิมชื�อ Tricon International (Thailand) Co., 
Ltd.) 

 วนัที�ทาํสญัญา วนัที�เปิดของแต่ละสาขา 



             บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกิจ หนา้ 84 
 

 อายสุญัญา แต่ละสาขามีอายสุัญญา 10 ปีนบัจากวนัที�เปิดดาํเนินกิจการและสามารถขอต่ออายุ
สญัญาไดอี้กคราวละ 10 ปี 

 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา บริษทั ยมั เรสเทอรองส์ อินเตอร์เนชั�นแนล (ประเทศไทย) จาํกดั ใหสิ้ทธิ CRG ใช้
เครื�องหมายการคา้ “เค เอฟ ซี” รวมถึงให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิคต่าง ๆ ในการ
ผลิต การวิจยัพฒันา การตลาดและส่งเสริมการขาย การทดสอบคุณภาพอาหาร และ
จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์สนบัสนุนการดาํเนินงานและให้ข่าวสารที�จาํเป็นเพื�อใช้ในการ
พฒันาการดาํเนินงาน โดยกาํหนดค่าตอบแทนในขั(นตน้และเป็นอตัราร้อยละจาก
ยอดขายสุทธิในแต่ละปี 

 เงื�อนไขการยกเลิกสญัญา สญัญาสิ(นสุดเมื�อฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งละเมิดขอ้ตกลงในสัญญา  
7.3 ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม “อานตี( แอนส์” 
 สญัญา Development Agreement และ Trademark License Agreement 
 คู่สญัญา Auntie Anne’s, Inc. กับ บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกัด (ซึ� งเป็นผูไ้ด้รับ

โอนสิทธิต่อจาก บริษทั ฟู้ ด โนเวลตี(ส์ จาํกดั) 
 วนัที�ทาํสญัญา 14 พฤษภาคม 2540 
 อายสุญัญา สิ(นสุดสญัญาวนัที� 15 ธนัวาคม 2570 
 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา Auntie Anne’s, Inc. ให้สิทธิบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกัด (ซึ� งเป็นผู ้

ได้รับโอนสิทธิต่อจากบริษทั ฟู้ ด โนเวลตี( ส์ จาํกัด) ให้ใช้เครื�องหมายการค้า ให้
ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ในการผลิตและจาํหน่ายขนมอบและเครื�องดื�ม
ภายใต้ชื�อ “AUNTIE ANNE’S” โดยกําหนดอัตราค่าตอบแทนในอัตราที�ตกลง
ร่วมกัน และบริษทัต้องปฏิบติัตามเงื�อนไขต่าง ๆ ตามที�ระบุไวต้ามสัญญา และมี
ขอ้ตกลงเรื�องจาํนวนสาขาขั(นตํ�าที�ตอ้งเปิดในแต่ละปีซึ�งที�ผา่นมาบริษทัสามารถเปิด
สาขาไดสู้งกว่าข้อตกลงมาโดยตลอด แต่ทั(งนี(  หากบริษทัไม่สามารถเปิดสาขาขั(น
ตํ�าได้ตามข้อตกลง ก็สามารถที�จะเจรจากับเจ้าของสิทธิเกี� ยวกับสาเหตุและ
มาตรการดาํเนินการต่อไป 

 เงื�อนไขการยกเลิกสญัญา สัญญาสิ(นสุดเมื�อบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขที�กาํหนดในสัญญาและตาม 
Development Schedule 

7.4 ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม  “เปปเปอร์ ลนัช”์ 
 สญัญา Master Franchise Agreement 
 คู่สญัญา บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั กบั SFBI (Asia Pacific) Pte. Ltd. 
 วนัที�ทาํสญัญา 27 พฤศจิกายน  2560 
 อายสุญัญา 10  ปี 
 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา SFBI (Asia Pacific) Pte. Ltd. ใหสิ้ทธิ บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั ให้

ใชเ้ครื�องหมายการคา้,ใหค้วามช่วยเหลือดา้นเทคนิคต่างๆในการผลิต และ จาํหน่าย
ผลิตภณัฑ์ โดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็น อตัราร้อยละ จากยอดขาย และมีขอ้ตกลง
เรื�องจาํนวนสาขาที�ตอ้งเปิดในแต่ละปี 
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 เงื�อนไขการยกเลิกสญัญา สญัญาสิ(นสุดเมื�อบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขที�กาํหนดในสญัญา 
 
 

7.5 ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม  “ชาบตูง” 
 สญัญา Franchise Agreement 
 คู่สญัญา บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั กบั Globeat Japan Inc. 
 วนัที�ทาํสญัญา วนัที�เปิดของแต่ละสาขา 
 อายสุญัญา แต่ละสาขามีอายสุัญญา 10 ปีนับจากวนัที�เปิดดาํเนินกิจการและสามารถขอต่ออายุ

สญัญาไดอี้กคราวละ 10 ปี 
 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา Globeat Japan Inc. ให้ สิ ท ธิ  บ ริ ษัท  เซ็น ท รัล  เรส ต อร อง ส์  ก รุ๊ป  จ ํากัด  ใช้

เครื�องหมายการคา้ รวมถึงให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิคต่างๆ ในการผลิตจาํหน่าย
ผลิตภัณ ฑ์ สนับสนุนการดําเนินงานและให้ข่าวสารที�จ ําเป็นเพื�อใช้ในการ
พฒันาการดาํเนินงาน โดยกาํหนดค่าตอบแทนในขั(นตน้และเป็นอตัราร้อยละจาก
ยอดขายสุทธิในแต่ละปี 

 เงื�อนไขการยกเลิกสญัญา สญัญาสิ(นสุดเมื�อบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขที�กาํหนดในสัญญา 
7.6 ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม  “โคล สโตน ครีมเมอรี�” 
 สญัญา Master Franchise Agreement 
 คู่สญัญา บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั กบั KAHALA FRANCHISE CORP.   
 วนัที�ทาํสญัญา 30 ธนัวาคม 2552 
 อายสุญัญา 20 ปี และสามารถต่ออายไุดอี้ก  
 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา Kahala Franchise Corp ให้สิทธิ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ ก รุ๊ป จ ํากัด  ใช้

เครื�องหมายการค้า องค์ความรู้ และ เครื�องมือที�ไดรั้บการพฒันา เพื�อดาํเนินงาน
ร้านค้าภายในประเทศ ภายใต้ชื�อ “ Cold Stone Creamery” และขายสินค้าภายใต้
ฉลากของผูใ้หสิ้ทธิในพื(นที�ที�ไดรั้บอนุญาตในประเทศ เพื�อเป็นการตอบแทนสิทธิ
ดงักล่าว  บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั ตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ตามที�ระบุในสญัญา และตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ระบุในสญัญา 

 เงื�อนไขการยกเลิกสญัญา สญัญาสิ(นสุดเมื�อบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขที�กาํหนดในสญัญา 
7.7 ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม  “เดอะ เทอเรส” 

สญัญา สญัญาจา้งบริหารงาน 
คู่สญัญา บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั กบั บริษทั หอ้งอาหาร ซี.ดี.เอส. จาํกดั 
วนัที�ทาํสญัญา 31 พฤษภาคม 2562 
อายสุญัญา 1 ปี  
สรุปสาระสาํคญัของสญัญา บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั เป็นผูรั้บจา้งบริหารจดัการ “ร้านอาหาร 

เดอะ เทอเรส” ให้กบั บริษทั ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จาํกดั จาํนวน 6 สาขา พร้อมทั(ง
ไดซื้(อลิขสิทธิQ เครื�องหมายการคา้ สูตรการผลิต รวมทั(งการบริหารจดัการภายใตแ้บ
รนด ์“เดอะ เทอเรส” รวมถึงสิทธิในการขยายสาขาทั(งภายในและภายนอกประเทศ 
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เงื�อนไขการยกเลิกสญัญา สญัญาสิ(นสุดเมื�อบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขที�กาํหนดในสญัญา 
 
 

7.8 ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม  “โยชิโนยะ” 
สญัญา Franchise Agreement 
คู่สญัญา บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั กบั Globeat Japan Inc. 
วนัที�ทาํสญัญา 13 ธนัวาคม 2553 
อายสุญัญา 10 ปี และสามารถต่ออายไุด ้10 ปี 
สรุปสาระสาํคญัของสญัญา Globeat Japan Inc. ให้ สิ ท ธิ  บ ริ ษัท  เซ็น ท รัล  เรส ต อร อง ส์  ก รุ๊ป  จ ํากัด  ใช้

เครื�องหมายการคา้ รวมถึงให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิคต่างๆ ในการผลิตจาํหน่าย
ผลิตภัณ ฑ์ สนับสนุนการดําเนินงานและให้ข่าวสารที�จ ําเป็นเพื�อใช้ในการ
พฒันาการดาํเนินงาน โดยกาํหนดค่าตอบแทนในขั(นตน้และเป็นอตัราร้อยละจาก
ยอดขายสุทธิในแต่ละปี 

เงื�อนไขการยกเลิกสญัญา สญัญาสิ(นสุดเมื�อบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขที�กาํหนดในสัญญา 
7.9 ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม  “เทนยะ” 

สญัญา Franchise Agreement 
คู่สญัญา บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั กบั Ten Corporation 
วนัที�ทาํสญัญา 1 พฤษภาคม 2556 
อายสุญัญา 10 ปี และสามารถต่ออายไุดอี้ก 10 ปี 
สรุปสาระสาํคญัของสญัญา Ten Corporation ให้สิทธิ บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั ใชเ้ครื�องหมาย

การคา้ รวมถึงให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิคต่างๆ ในการผลิตจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์
สนับสนุนการดําเนินงานและให้ข่าวสารที�จ ําเป็นเพื�อใช้ในการพัฒนาการ
ดาํเนินงาน โดยกาํหนดค่าตอบแทนในขั(นตน้และเป็นอตัราร้อยละจากยอดขายสุทธิ
ในแต่ละปี 

เงื�อนไขการยกเลิกสญัญา สญัญาสิ(นสุดเมื�อบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขที�กาํหนดในสัญญา 
7.10 ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม  “คตัสึยะ” 

สญัญา Katsuya Franchise Agreement 
คู่สญัญา บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั และ 

 Arcland Service(H.K.) Co.,Ltd. 
วนัที�ทาํสญัญา 1 สิงหาคม 2556 
อายสุญัญา 20 ปี และสามารถต่ออายไุดอี้ก 20 ปี 
สรุปสาระสาํคญัของสญัญา Arcland Service(H.K.) Co.,Ltd. ให้สิทธิ บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกัด 

ใช้เครื� องหมายการค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ในการผลิต
จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์สนบัสนุนการดาํเนินงานและให้ข่าวสารที�จาํเป็นเพื�อใช้ในการ
พฒันาการดาํเนินงาน โดยกาํหนดค่าตอบแทนในขั(นตน้และเป็นอตัราร้อยละจาก
ยอดขายสุทธิในแต่ละปี 



             บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 
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เงื�อนไขการยกเลิกสญัญา สญัญาสิ(นสุดเมื�อบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขที�กาํหนดในสัญญา 
7.11 ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม  “โอโตยะ” 

สญัญา Master Franchise Agreement 
คู่สญัญา บริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั�นแนล ฟู้ ด  จาํกดั กบั Ootoya Holdings Co., Ltd. 
วนัที�ทาํสญัญา 31 สิงหาคม 2554 
อายสุญัญา 10 ปี และสามารถต่ออายไุดอี้ก 10 ปี 
สรุปสาระสาํคญัของสญัญา Ootoya Holdings Co., Ltd. อนุญาตให้ บริษทั ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั�นแนล ฟู้ ด จาํกดั 

ไดรั้บสิทธิในการดาํเนินธุรกิจภายใตท้รัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิเครื�องหมายการค้า 
และสิทธิในการให้ผู้รับสิทธิต่อ ดําเนินงานร้านค้าภายในประเทศภายใต้ชื�อ 
“OOTOYA” เพื�อเป็นการตอบแทนสิทธิดังกล่าวบริษัทตกลงจ่ายค่าธรรมเนียม
ต่างๆตามที�ระบุในสญัญาและปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ระบุในสญัญา   

เงื�อนไขการยกเลิกสญัญา สญัญาสิ(นสุดเมื�อบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขที�กาํหนดในสัญญา 
7.12 สญัญา Service  Agreement 
 คู่สญัญา บริษทั ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนทส์โตร์ จาํกดั 
 อายสุญัญา 1 ปี 
 การต่ออายสุญัญา ต่ออายสุญัญาทุก 1 ปี 
 สรุปสาระสาํคญัของสญัญา บริษทัได้รับขอ้มูลทางธุรกิจและคาํแนะนาํต่างๆ อนัเกี�ยวกับการตดัสินใจที�เป็น

ประโยชน์ โดยมีอตัราค่าบริการตามอตัราที�ระบุในสญัญา 
 การยกเลิกสญัญา เมื�อมีการทาํผิดเงื�อนไขของสัญญา คู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได ้โดยแจง้เป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 
  
 

นโยบายการลงทุน และการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการทีควบคุมร่วมกัน   
 ณ วนัที� 31 ธันวาคม JKLJ บริษทัมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วม และกิจการที�ควบคุมร่วมกนั  (ในราคาทุน) 
สาํหรับธุรกิจโรงแรมมูลค่ารวม 5,561 ลา้นบาท ธุรกิจอาหาร มูลค่า 670 ลา้นบาท และลงทุนในกองทุนอสงัหาริมทรัพยจ์าํนวน 
518 ลา้นบาท โดยบริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ oH ของสินทรัพยร์วม ทั(งนี(  บริษทัมีนโยบายที�จะลงทุนใน
บริษทัย่อยและบริษทัร่วมที�ประกอบธุรกิจเกี�ยวเนื�องกนักบับริษทัในลกัษณะที�บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นเพียงพอที�จะเป็นผู้
ร่วมกาํหนดนโยบายในบริษทัที�จะลงทุนโดยจะส่งกรรมการเขา้เป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอยา่งน้อยตามสดัส่วน
การถือหุน้ และคาดว่าในระยะอีก 3 ปี ขา้งหนา้บริษทัมีนโยบายที�จะเพิ�มการลงทุนในธุรกิจโรงแรมมากขึ(น 
 
 



 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 
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5.ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไม่มีคดีความที�อาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัที�มีจาํนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

 

 

 

 



 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 
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6.ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคญัอื�น 
 

ชื�อบริษทั บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ภตัตาคาร อาหาร และเครื�องดื�ม ฯลฯ 
เลขทะเบียนบริษทั 0107536001389 (เดิมเลขที� บมจ. 212) 
Home Page http://www.centarahotelsresorts.com 
 
ทุนเรือนหุน้ ณ 31 ธนัวาคม 2562 
ทุนจดทะเบียน: 1,350,000,000 บาท ประกอบดว้ย หุ้นสามญั 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
ทุนที�ออกและชาํระแลว้: 1,350,000,000 บาท ประกอบดว้ย หุ้นสามญั 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
 
สาํนกังานใหญ่ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 
สถานที�ตัPง 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์ (02) 769-1234 
โทรสาร (02) 769-1235 
 
สาํนกังาน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
สถานที�ตัPง 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์ (02) 541-1234 
โทรสาร (02) 541-1087 
 
บุคคลอ้างองิอื�นๆ 

นายทะเบียนหุ้นสามัญ 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
VW  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ XYZYY 
โทรศพัท ์: (Y[) YYV-VYYY  
โทรสาร :  (Y[) YYV-VVVX  
 

  



 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 
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นายทะเบียนหุ้นกู้ 
 
ธนาคารซีไอเอม็บี (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  
สาํนกังานใหญ่ 44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์: (02) 626-7777 
 

• “หุน้กูข้อง บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) ครัP งที� 1/2559 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” 
(CENTEL203A) 

• “หุน้กูข้อง บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) ครัP งที� 2/2559 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” 
(CENTEL218A) 

• “หุน้กูข้อง บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) ครัP งที� 3/2559 ชุดที� X ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565” 
(CENTEL229A) 

• “หุน้กูข้อง บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) ครัP งที� 3/2559 ชุดที� [ ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” 
(CENTEL239A) 

• “หุน้กูข้อง บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) ครัP งที� 3/2559 ชุดที� W ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569” 
(CENTEL269A) 

• “หุน้กูข้อง บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) ครัP งที� 1/2562  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567” 
(CENTEL240A) 

 
ผู้สอบบัญชี 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงคลองตนัเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์ : (02) 264-0777 
โทรสาร   : (02) 264-0790 
 
บริษัทจัดอนัดับเครดิต 
บริษทั ทริส เรทติPง จาํกดั 
ชัPน 24 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ เลขที� XVX ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์ : (02) 231-3011 
 



                                                                                 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบยีนและทุนชําระแล้ว 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,350 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,350 ลา้นหุน้ มูลค่าที�ตราไว ้
หุน้ละ 1.00 บาท เป็นหุน้ที�ออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ 1,350 บาท 

 
หลกัทรัพย์อื#น 
หุ้นกู้  

 บริษทัมีหุน้กูค้งคา้ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี7  
 

• ครั7 งที� 1/2559  (บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี7 สินที�มีภาระดอกเบี7ยต่อส่วนทุน 2:1) 
ชื�อยอ่    : CENTEL 203A 
วงเงิน    : 800 ลา้นบาท 
นายทะเบียนหุน้กู ้   : บมจ. ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 
อายหุุน้กู ้    : 4 ปี 
วนัที�ออกหุน้กู ้   : 30 มีนาคม 2559 
วนัที�ครบกาํหนดไถ่ถอน  : 30 มีนาคม 2563 
อตัราดอกเบี7ย   : คงที� 2.09% ต่อปี 
 

• ครั7 งที� 2/2559  (บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี7 สินที�มีภาระดอกเบี7ยต่อส่วนทุน 2:1) 
ชื�อยอ่    : CENTEL 218A 
วงเงิน    : 980 ลา้นบาท 
นายทะเบียนหุน้กู ้   : บมจ. ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 
อายหุุน้กู ้    : 5 ปี 
วนัที�ออกหุน้กู ้   : 11 สิงหาคม 2559 
วนัที�ครบกาํหนดไถ่ถอน  : 11 สิงหาคม 2564 
อตัราดอกเบี7ย   : คงที� 2.45% ต่อปี 
 

• ครั7 งที� 3/2559  (บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี7 สินที�มีภาระดอกเบี7ยต่อส่วนทุน 2:1) 
ชื�อยอ่    : CENTEL 229A 
วงเงิน    : 1,000 ลา้นบาท 
นายทะเบียนหุน้กู ้   : บมจ. ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 
อายหุุน้กู ้    : 6 ปี 
วนัที�ออกหุน้กู ้   : 29 กนัยายน 2559 
วนัที�ครบกาํหนดไถ่ถอน  : 29 กนัยายน 2565 
อตัราดอกเบี7ย   : คงที� 2.78% ต่อปี 
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• ครั7 งที� 3/2559  (บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี7 สินที�มีภาระดอกเบี7ยต่อส่วนทุน 2:1) 
ชื�อยอ่    : CENTEL 239A 
วงเงิน    : 1,000 ลา้นบาท 
นายทะเบียนหุน้กู ้   : บมจ. ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 
อายหุุน้กู ้    : 7 ปี 
วนัที�ออกหุน้กู ้   : 29 กนัยายน 2559 
วนัที�ครบกาํหนดไถ่ถอน  : 29 กนัยายน 2566 
อตัราดอกเบี7ย   : คงที� 2.97% ต่อปี 
 

• ครั7 งที� 3/2559  (บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี7 สินที�มีภาระดอกเบี7ยต่อส่วนทุน 2:1) 
ชื�อยอ่    : CENTEL 269A 
วงเงิน    : 500 ลา้นบาท 
นายทะเบียนหุน้กู ้   : บมจ. ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 
อายหุุน้กู ้    : 10 ปี 
วนัที�ออกหุน้กู ้   : 29 กนัยายน 2559 
วนัที�ครบกาํหนดไถ่ถอน  : 29 กนัยายน 2569 
อตัราดอกเบี7ย   : คงที� 3.39% ต่อปี 
 

• ครั7 งที� 1/2562  (บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี7 สินที�มีภาระดอกเบี7ยต่อส่วนทุน 2:1) 
ชื�อยอ่    : CENTEL 240A 
วงเงิน    : 600 ลา้นบาท 
นายทะเบียนหุน้กู ้   : บมจ. ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย 
อายหุุน้กู ้    : 5 ปี 
วนัที�ออกหุน้กู ้   : 31 ตุลาคม 2562 
วนัที�ครบกาํหนดไถ่ถอน  : 31 ตุลาคม 2567 
อตัราดอกเบี7ย   : คงที� 2.44% ต่อปี 
 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
รายชื�อผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2562 มีดงันี7  * 

รายชื�อผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ ร้อยละของจาํนวนหุ้นทั7งหมด 

1. บริษทั เตียง จิราธิวฒัน ์จาํกดั 67,523,190 5.00 

2. นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 36,129,511 2.68 

3. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 36,129,267 2.68 

4. นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ 31,070,141 2.30 
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รายชื�อผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ ร้อยละของจาํนวนหุ้นทั7งหมด 

5. นาย ปริญญ ์จิราธิวฒัน ์ 29,263,374 2.17 

6. นาย ทศ จิราธิวฒัน ์ 28,976,874 2.15 

7. DBS BANK LTD ** 23,000,000 1.70 

8. Deutsche Bank AG Singapore PWM ** 22,963,360 1.70 

9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 21,621,862 1.60 

10. นาย พิชยั จิราธิวฒัน์ 20,114,543 1.49 

หมายเหตุ : กลุ่มจิราธิวฒัน์มีการถือหุน้ในบริษทัรวมกนัเป็นสดัส่วนร้อยละ 61.9 ของทุนจดทะเบียนที�ชาํระแลว้ 
* รายชื�อผูถ้ือหุน้ 10 รายแรก จดัเรียงโดยบริษทั ศูนยฝ์ากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
** นายทะเบียนไม่สามารถแจกแจงรายชื�อผูถื้อหุ้นในรายละเอียดได ้อยา่งไรก็ตาม Nominee Account ดงักล่าวไม่มีพฤติการณ์ที�
มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายและการจดัการของบริษทัฯ 
 
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิหลงัภาษีเงินได ้ 
เวน้แต่หากมีการขยายกิจการ ก็อาจพิจารณางดจ่ายเงินปันผลหรือจ่ายเงินปันผลตํ�ากวา่ร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ 
 
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 

 2558 2559 2560 2561 
กาํไรสุทธิต่อหุ้นขั7นพื7นฐาน 0.81 0.71 0.70 0.60 
เงินปันผลต่อหุ้น (หุน้สามญั) 0.50 0.55 0.60 0.65 
อตัราการจ่ายเงินปันผล(n) (ร้อยละ) 61.73% 77.46% 85.71% 74.3% 

(n) อตัราการจ่ายเงินปันผล คาํนวณจาก เงินปันผลต่อหุน้หารดว้ยกาํไรสุทธิต่อหุน้ขั7นพื7นฐาน 
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8.โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างกรรมการบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการทั$งหมด 4 ชุด ไดแ้ก่  
1. คณะกรรมการบริษทั  
2. คณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวน 3 คณะ 

2.1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
2.2. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
2.3. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงและการกาํกบัดูแล 

 
รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดงันี$  
8.1 คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการทั$งหมด 11 ท่าน ดงันี$  

รายชื�อกรรมการ ตําแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 

จํานวนครั(งประชุม 

1 นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ ประธานกรรมการ 4/4 

2 นายสุทธิชยั  จิราธิวฒัน์ รองประธานกรรมการ 4/4 

3 นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท ์ กรรมการอิสระ 4/4 
  กรรมการตรวจสอบ 8/8 

  
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 2/3 

4 นางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั กรรมการอิสระ 4/4 

  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 8/8 

5 นายวิเชียร  เตชะไพบลูย ์ กรรมการอิสระ 4/4 

 
 กรรมการตรวจสอบ 7/8 

 
 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 3/3 
6 นายเกริด เคิร์ก สตีป กรรมการอิสระ 4/4 
7 นายสุทธิธรรม  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 4/4 
 

 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 3/3 

 
 กรรมการบริหารความเสี�ยงและการกาํกบัดูแล 4/4 

8 นายปริญญ ์ จิราธิวฒัน ์ กรรมการ 3/4 

  
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 3/3 

  กรรมการบริหารความเสี�ยงและการกาํกบัดูแล 4/4 
9 นายสุทธิศกัดิ;   จิราธิวฒัน์ กรรมการ 4/4 
10 นายนรชติ สงิหเสนี/1   กรรมการอสิระ - 

11 นายธีระยทุธ  จิราธิวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 4/4 

  กรรมการบริหารความเสี�ยงและการกาํกบัดูแล 4/4 
 /1  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั$ งที� 4/2562 มีมติแต่งตั$ง นายนรชิต สิงหเสนี เป็นกรรมการอิสระ มีผลวนัที� 8 พฤศจิกายน 2562 
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กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อแทนบริษทั คือ นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ นายสุทธิชยั  จิราธิวฒัน์ นายปริญญ์  จิราธิวฒัน์  
นายสุทธิธรรม  จิราธิวฒัน์ นายสุทธิศกัดิ;   จิราธิวฒัน์  และนายธีระยุทธ  จิราธิวฒัน์ กรรมการสองในหกคนนี$ ลงลายมือชื�อ
ร่วมกนั 
  
อาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1. ปฏิบติัหน้าที�ให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที�
ประชุมผูถื้อหุ้น (Duty of Obedience) ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty of Care) มี
ความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) และเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถ้ือหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส เชื�อถือได ้ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั (Duty of Disclosure) โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของ
ผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

2. กาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ทั$งในระยะสั$นและระยะยาว รวมถึงแผนงานและงบประมาณประจาํปีของ
บริษทั โดยมีการติดตามผลการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษทัอยา่งต่อเนื�อง เพื�อให้มั�นใจว่าการดาํเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที�กาํหนด และสามารถจดัการอุปสรรคปัญหาที�อาจเกิดขึ$นไดอ้ยา่งทนัเวลา 

3. พิจารณาอนุมติัรายการที�สาํคญัตามขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการ ตามที�กฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั
กาํหนดรวมถึงพิจารณาอนุมติังบประมาณรายจ่ายลงทุนที�มีวงเงินมากกวา่ `aa ลา้นบาท 

4. กาํหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื�องจาํนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั$งคุณสมบติัที�
หลากหลายเพื�อให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและ
กรรมการชุดยอ่ยอยา่งเหมาะสม โดยผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ 

5. พิจารณาแต่งตั$งคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เพื�อสนบัสนุนการปฏิบติังานตามความรับผดิชอบของคณะกรรมการตาม
ความเหมาะสมและความจาํเป็น โดยมีการติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่งสมํ�าเสมอ 

6. กรรมการที�เป็นอิสระควรใชดุ้ลยพินิจอยา่งเป็นอิสระในการพิจารณากาํหนดกลยทุธ์ การบริหารงาน การใชท้รัพยากร 
การแต่งตั$งกรรมการและการกาํหนดมาตรฐานในการดาํเนินธุรกิจ รวมทั$งพร้อมที�จะคดัคา้นการกระทาํของฝ่ายจดัการ
หรือกรรมการอื�น ในกรณีที�มีความเห็นขดัแยง้ในเรื�องที�มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ทุกราย 

7. จดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส เชื�อถือได ้ทนัเวลา 
และเท่าเทียมกนั 

8. จดัใหมี้ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
9. จดัให้มีกระบวนการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ� งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความ

เสี�ยงที�สาํคญัได ้
10. จดัใหมี้เลขานุการบริษทัเพื�อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยใหค้ณะกรรมการและบริษทัปฎิบติัให้

เป็นไปตามกฏหมายและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง 
11. จดัให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน เพื�อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทั 
12. จดัใหมี้การดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และสนบัสนุนให้มีการสื�อสารไปสู่ทุกคนในบริษทัใหไ้ดรั้บ

ทราบยดึถือปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
13. จดัใหมี้กระบวนการที�ชดัเจนและโปร่งใสเกี�ยวกบัการทาํรายการระหวา่งกนั 
14. จดัให้มีกระบวนการที�ชดัเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื�อพบหรือมีขอ้สงสัย

เกี�ยวกบัรายการหรือการกระทาํ ซึ� งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั 
คณะกรรมการตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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15. จดัใหมี้การกาํหนดผลการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 
16. จดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที�สําคญัต่างๆ  ให้เป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจ

อยา่งสมํ�าเสมอ 
17. ประเมินผลการปฏิบติัหนา้ที�ของกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี รวมทั$งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการ

บริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื�อพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการบริษทั 
18. พฒันาความรู้ความสามารถอยา่งต่อเนื�อง โดยเขา้อบรมหรือเขา้ร่วมหลกัสูตรที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าที�กรรมการ

หรือกิจกรรมใด ๆ ที�เป็นการเพิ�มพนูความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเนื�อง 
19. กาํกบัดูแลให้มีการจดัทาํนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น ปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการ

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นของบริษทัอย่างเคร่งครัด เพื�อเป็นแบบอย่างที�ดีแก่บุคคลากรของบริษทั ตลอดจน
สนบัสนุนใหมี้การสื�อสารทั$งภายในและภายนอกองคก์รเพื�อใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 

20. กาํกบัดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูที้�ประสงค์จะแจง้เบาะแสหรือผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งมีประสิทธิผล 

21. กาํกบัดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ซึ� งรวมถึงการกาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัในการรักษา
ความลบั (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื�อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของขอ้มูล (Availability) รวมทั$ง
การจดัการข้อมูลที�อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์(Market Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้กรรมการ 
ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที�เกี�ยวขอ้งในการปฏิบติัตามระบบการรักษาความปลอดภยั
ของขอ้มูลดว้ย 

22. จดัใหมี้การทบทวนและแกไ้ขกฏบตัรคณะกรรมการบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัภาวการณ์ 
23. สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจดว้ยการว่าจา้งที�ปรึกษาภายนอกดว้ยค่าใชจ่้ายบริษทั 
24. ปฏิบติัหนา้ที�อื�นใดเกี�ยวกบักิจการของบริษทัตามที�ผูถื้อหุน้มอบหมาย 

 
8.2 ผู้บริหาร 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ผูบ้ริหารของบริษทัมีจาํนวน 11 ท่าน ดงันี$  

รายชื�อผู้บริหาร ตําแหน่ง 

1 นายธีระยทุธ  จิราธิวฒัน ์  ประธานเจา้หน้าที�บริหาร 
กรรมการบริหารความเสี�ยง และการกาํกบัดูแล 

2 นายมาร์คแลนด ์เบลคลอ็ค รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
3 นายรณชิต  มหทัธนะพฤทธิ;  กรรมการบริหารความเสี�ยง และการกาํกบัดูแล 
   รองประธานอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหาร 

เลขานุการบริษทั 
4 นางสุพตัรา จิราธิวฒัน์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายองคก์รสมัพนัธ์และภาพลกัษณ์ 
5 นายแอนดรู แลงสตั$น รองประธานอาวุโส ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
6 นายเดวิด กู๊ต รองประธาน ฝ่ายปฏิบติัการ 
7 นายธีระเกียรติ จิราธิวฒัน ์ รองประธาน ฝ่ายจดัซื$อ 
8 นายโธมสั ธรัสเซล รองประธาน ฝ่ายแบรนด ์การตลาด และดิจิตอล 
9 นายเอเดรียน ฮาร์ดวิก – โจนส์ รองประธาน ฝ่ายออกแบบและเทคนิค 
10 นางสาวรุจาภา เหมนิลรัตน ์ รองประธาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
11 นางสาว ทาบาทาร์ คริสเตน แรมซีย ์ รองประธาน ฝ่ายขาย 
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โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

 

 

 

 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั$งให ้นายรณชิต  มหทัธนะพฤทธิ;  ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ตั$งแต่เดือน มิถุนายน 
พ.ศ. 2543 โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฎในเอกสารแนบ 1 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารบริษัท 
ก) ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน  

ค่าตอบแทนกรรมการ:  ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที�ไดรั้บจากบริษทั ในฐานะกรรมการบริษทั กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน สาํหรับกรรมการ 10 ท่าน



   บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 
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รายชื�อกรรมการ ตําแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม (ครั(ง)   

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ  ค่าตอบแทน  

บริษัท ตรวจสอบ สรรหาและกําหนด บริหารความเสี�ยง (บาท/ปี) 

    ค่าตอบแทน และกํากบัดูแล   

1 นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ ประธานกรรมการ 4/4 
   

540,000 

2 นายสุทธิชยั  จิราธิวฒัน์ รองประธานกรรมการ 4/4 
   

360,000 

3 นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท ์ กรรมการอิสระ 4/4 
   

370,000 

  
กรรมการตรวจสอบ 

 
8/8 

  
270,000 

  
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

  
2/3 

 
60,000 

4 นางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั กรรมการอิสระ 4/4 
   

390,000 

  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
8/8 

  
290,000 

5 นายวิเชียร  เตชะไพบลูย ์ กรรมการอิสระ 4/4 
   

360,000 

  
กรรมการตรวจสอบ 

 
7/8 

  
210,000 

  
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

  
3/3 

 
100,000 

6 นายเกริด เคิร์ก สตีป กรรมการอิสระ 4/4 
   

360,000 

7 นายสุทธิธรรม  จิราธิวฒัน์ กรรมการ 4/4 
   

360,000 

  
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

  
3/3 

 
90,000 

  
กรรมการบริหารความเสี�ยงและการกาํกบัดูแล 

   
4/4 120,000 
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รายชื�อกรรมการ ตําแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม (ครั(ง)   

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ  ค่าตอบแทน  

บริษัท ตรวจสอบ สรรหาและกําหนด บริหารความเสี�ยง (บาท/ปี) 

    ค่าตอบแทน และกํากบัดูแล   

8 นายปริญญ ์ จิราธิวฒัน์ กรรมการ 3/4 
   

330,000 

  
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

  
3/3 

 
90,000 

  
กรรมการบริหารความเสี�ยงและการกาํกบัดูแล 

   
4/4 120,000 

9 นายสุทธิศกัดิ;   จิราธิวฒัน์ กรรมการ 4/4 
   

360,000 

10 นายนรชิต สิงหเสนี/`   กรรมการอิสระ -    - 

11 นายธีระยทุธ  จิราธิวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 4/4 
   

240,000 

  
กรรมการบริหารความเสี�ยงและการกาํกบัดูแล 

   
4/4 120,000 

    รวมค่าตอบแทนทั(งสิ(น         5,140,000 

        
/`  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั$ งที� p/qrsq มีมติแต่งตั$ง นายนรชิต สิงหเสนี เป็นกรรมการอิสระ มีผลวนัที� 8 พฤศจิกายน 2562    

* คุณสุทธิธรรม จิราธิวฒัน์ ไดร้ับแต่งตั$งเป็น ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เมื�อวนัที� 25 ก.พ. 2562 
   

** คุณโสภาวดี เลิศมนสัชยั ไดร้บัแต่งตั$งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทนคุณพสิิฐ กุศลาไสยานนท ์เมื�อวนัที� 1 พ.ค. 2562 
   



   

ส่วนที� 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ 100 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 11 รายในปี 256q ซึ�งไดรั้บเป็นเงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์อื�นๆ เป็นเงินทั$งสิ$น 85,972,255 บาท 
 
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 11 ราย แบ่งเป็นดงันี$  

 ค่าตอบแทน (บาท)  ปี 2562 
เงินเดือน 75,187,133 
โบนสั 7,378,945 
ผลประโยชน์อื�น 3,406,177 

รวม 85,972,255 

 
ข) เบี �ยเลี �ยงรับรองพิเศษ 

นอกจากค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน บริษทัไดใ้ห้เบี$ ยเลี$ยงรับรองพิเศษในการมาใช้บริการที�ห้องอาหารของโรงแรม  
แก่กรรมการบริษัทท่านละ 80,000 บาท โดยในปี 256q ค่าเบี$ ยเลี$ ยงรับรองที�กรรมการทุกท่านใช้ไปจริงมีจาํนวน 
475,766 บาท 
 

ค) เงินกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 
บริษทัมีโครงการกองทุนสํารองเลี$ ยงชีพให้กบัพนักงานคนไทยทุกคนที�ทาํงานครบ 6 เดือนมีสิทธิไดเ้ขา้เป็นสมาชิก
กองทุนสํารองเลี$ ยงชีพโดยอตัโนมติั โดยบริษทัจะหักเงินดงักล่าวจากบญัชีเงินเดือนของพนกังานและบริษทัจะจ่าย
สมทบเขา้กองทุนเท่ากบัส่วนเงินสะสมของพนกังานที�ถกูหกั 

 
อายงุาน % เงินเดือนที�สมาชิกจ่ายสมทบ ส่วนสมทบของบริษทั 

6 เดือน ถึง 5 ปี 5 % 5 % 
เกินกว่า 5 ปี 10 % 10 % 

 
และในกรณีที�พนกังานสิ$นสุดสมาชิกภาพของกองทุน พนกังานจะไดรั้บส่วนสมทบ ดงันี$  

อายงุาน ส่วนสมทบของพนกังาน ส่วนสมทบของบริษทั 
เกินกว่า 1 ปี  แต่ไม่ถึง 2 ปี 100 %  +  ดอกเบี$ย 25 %  +  ดอกเบี$ย 
เกินกว่า 2 ปี  แต่ไม่ถึง 3 ปี 100 %  +  ดอกเบี$ย 50 %  +  ดอกเบี$ย 
เกินกว่า 3 ปี  แต่ไม่ถึง 4 ปี 100 %  +  ดอกเบี$ย 75 %  +  ดอกเบี$ย 
เกิน 4 ปี 100 %  +  ดอกเบี$ย 100 %  +  ดอกเบี$ย 
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8.5 บุคลากร 
ค่าตอบแทนและจาํนวนพนักงาน 
(1) จาํนวนพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงันี$  

บริษัท 
จํานวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน)   
ฝ่ายการเงินและบริหาร 149 146 
ฝ่ายขายและการตลาด 106 105 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 8 9 
ฝ่ายงานโครงการ 13 14 
ฝ่ายจดัซื$อ 12 12 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 36 36 
ฝ่ายตรวจสอบ 13 14 
ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 28 30 
ฝ่ายอาหารและเครื�องดื�ม 317 279 
ฝ่ายตอ้นรับส่วนหนา้ 219 214 
ฝ่ายช่าง 37 30 
รวม 938 889 
จาํนวนพนกังานบริษทัยอ่ย 14,980 14,900 

รวม 15,918 15,789 

หมายเหตุ: จาํนวนพนกังานของบริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งคือ บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป ใชจ้าํนวน 
 พนกังานประจาํและพนกังานชั�วคราวเฉลี�ย (Full-time Equivalent) รวมกนั  
 
(2) ค่าตอบแทนของพนกังาน 
ในปี 2562 ผลตอบแทนของพนกังานบริษทัและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี$ยงชีพ และ
อื�นๆ เป็นจาํนวนเงินรวม 5,260 ลา้นบาท  
 
การเปลี�ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปีที�ผ่านมา 
ในช่วงปี 2560 – 2562 บริษทัไม่มีการเปลี�ยนแปลงจาํนวนพนักงานอย่างมีนยัสาํคญั อยา่งไรก็ตาม บริษทัย่อยแห่งหนึ� งคือ บจ. 
เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป มีจาํนวนพนกังานเพิ�มขึ$นทุกปีตามจาํนวนสาขาที�เปิดใหม่ ดงันี$  
 
  
 
 
หมายเหตุ:   จาํนวนพนกังานประจาํและพนกังานชั�วคราวเฉลี�ย (Full-time Equivalent) รวมกนั 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จาํนวนสาขา 889 956 1,064 
จาํนวนพนกังาน* 9,008 10,472 10,784 
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ข้อพิพาทด้านแรงงานที�สําคญัในระยะ 3 ปีที�ผ่านมา 
ในช่วงปี 2560 – 2562 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางดา้นแรงงานที�มีสัดส่วนเป็นนยัสาํคญัคือเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น
ของบริษทั  
 
นโยบายการพฒันาบุคลากร 
บริษทัมีนโยบายดา้นการพฒันาบุคลากรของบริษทั โดยมีแผนการพฒันาศกัยภาพของบุคลกรอยา่งต่อเนื�องในระยะสั$นและระยะ
ยาว โดยจดัให้มีการฝึกอบรมทกัษะ พฒันาความสามารถ และการเรียนรู้ในทุกระดบัของพนักงานอย่างต่อเนื�อง พิจารณาเลื�อน
ตาํแหน่งงานจากภายในบริษทั และใหมี้การโอนยา้ยงานระหว่างบริษทัในเครือตามความสามารถของแต่ละคน  
 
นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 
บริษทัมีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที�สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัทั$งในระยะสั$นและระยะยาว และการปรับ
ค่าแรงขั$นตํ�าตามกฎหมาย  
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ส่วนที� 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ 103 

 

9.การกาํกับดูแลกิจการ 

 

�.� นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) มีความมุ่งมั�นที�จะบริหารองคก์ร โดยยึดหลกับรรษทัภิบาลที�ดี
และตระหนักถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ซึ� งจะช่วยส่งเสริมให้องคก์รมีศกัยภาพในการแข่งขนัทั5งในระยะสั5น
และระยะยาว นอกจากนี5 การกาํกบัดูแลกิจการที�ดียงัช่วยสร้างความเชื�อมั�นให้แก่นกัลงทุน สถาบนัการเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
 
ในการดําเนินธุรกิจอนัจะนาํไปสู่การเพิ�มมูลค่าของผูถื้อหุ้นและประโยชน์ที�สมดุลร่วมกนัของผูมี้ส่วนเกี�ยวข้องกบับริษทั 
คณะกรรมการบริษทั จึงไดก้าํหนดนโยบายกลไกการบริหาร การดาํเนินงาน และระบบการกาํกบัดูแลบนหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการที�ดี ซึ� งยึดมั�นในความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทั5งยดึมั�นในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื�อเป็น
แนวทางในการดาํเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ทั5งนี5  คณะกรรมการไดมี้การทบทวนและ
ปรับปรุงหลกัการกาํกบัดูแลกิจการใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดรั้บทราบจรรยาบรรณและนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและถือปฏิบติัเป็นส่วนหนึ�ง
ของวินยั นอกจากนี5บริษทัยงัมีการเผยแพร่และสื�อสารใหทุ้กคนในองคก์รตระหนกัในเรื�องจรรยาบรรณและแนวปฏิบติัที�ดี โดย
ไดเ้ผยแพร่นโยบายดงักล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษทั (http://www.centarahotelsresorts.com) การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ และ
ป้ายประชาสัมพนัธ์ โดยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีประกอบดว้ย 5 หมวด  มีรายละเอียดสําคญัปรากฎอย่ในรายงาน
ประจาํปี 2562 
 
�.� คณะกรรมการชุดย่อย 
 โครงสร้างกรรมการบริษทัประกอบดว้ยคณะกรรมการทั5งหมด 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงและการกาํกบัดูแล 
 
 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 รายชื�อและตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นางสาวโสภาวดี  เลิศมนสัชยั* ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท ์  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวิเชียร  เตชะไพบลูย*์  กรรมการตรวจสอบ 

 *เป็นกรรมการตรวจสอบที�มีความรู้และความเชี�ยวชาญดา้นบญัชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
 
 หนา้ที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที�และความรับผิดชอบในภารกิจตามที�ไดรั้บมอบหมาย จากคณะกรรมการ

บริษทั โดยปฏิบติัหนา้ที�ภายใตข้อบเขตของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการ
ควบคุมภายในที�มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน 
สอบทานหลกัฐานการไต่สวนภายในเมื�อมีขอ้สงสยัหรือสนันิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ�งผดิปกติ หรือ
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มีความบกพร่องสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาต่อไป 
และคณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหน้าที�พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั5งบุคคลซึ� งมีความเป็นอิสระ เพื�อทาํ
หน้าที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั5งเขา้ประชุมกบัผูส้อบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั5 ง 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน หรือตามจาํนวนที�กาํหนดโดย
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดย
ทั5งหมดต้องมีคุณสมบติัเป็นกรรมการที�เป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบติัหน้าที�ตามที�ไดรั้บ
มอบหมายดว้ยความเป็นอิสระ เที�ยงธรรม และมีคุณสมบติัตามที�กาํหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กรรมการตรวจสอบตอ้งมีความรู้และประสบการณ์เพยีงพอที�จะทาํหน้าที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั5งนี5
ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ที�มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�สามารถทาํหนา้ที�สอบทาน
ความน่าเชื�อถือของงบการเงินได ้

 3. ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ� ง จึงจะครบองค์
ประชุม 

 4. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือมีวาระเท่ากบัจาํนวนที�ยงัคงมีอยู่ใน
คณะกรรมการบริษทั กรรมการที�พน้ตาํแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลบัเข้ามาใหม่ได้ ในกรณีที�
ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากการออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั5ง
บุคคลที�มีคุณสมบติัครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื�อให้กรรมการตรวจสอบมีจาํนวนครบตามที�
กาํหนด โดยบุคคลที�รับตาํแหน่งแทนนั5นจะดาํรงตาํแหน่งเท่าวาระที�เหลืออยู่ของกรรมการที�ตนมาที�รับ
ตาํแหน่งแทน 

 5. ให้ผูอ้าํนวยการสํานักงานตรวจสอบภายในของบริษทัเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที�
เตรียมและจดัการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั ผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�
เขา้ร่วมประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในคณะกรรมการตรวจสอบ และชอบที�จะเสนอผูช่้วยได ้

 6. คณะกรรมการตรวจสอบกาํหนดให้มีการประชุมอยา่งน้อยปีละ 4 ครั5 ง เพื�อพิจารณางบการเงิน การควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี�ยง การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายบริษทัมหาชน 
การเรียกประชุมให้ทาํเป็นหนงัสือเชิญประชุมไปยงักรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 5 วนั ก่อนวนัประชุม 
โดยกําหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั5 งปี  กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบไม่ตํ�ากว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนครั5 งที�มีการประชุมในปีนั5นๆ 

 
 9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

• คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนให้มีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ
หรือกรรมการภายนอกไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ� งของกรรมการ และในการประชุมแต่ละครั5 งตอ้งมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนกรรมการทั5งหมด และตอ้งมีกรรมการอิสระหรือกรรมการภายนอก
ร่วมประชุมอยา่งนอ้ย 1 คน จึงจะถือวา่เป็นองคป์ระชุม 

• คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี แต่วาระการดาํรง
ตาํแหน่งของกรรมการแต่ละคนนั5นจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของการดาํรงตาํแหน่ง
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กรรมการบริษทั โดยจะต้องได้รับการคดัเลือกและแต่งตั5งจากคณะกรรมการบริษทั กรรมการที�พน้จาก
ตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั5งใหม่ได ้

• คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตอ้งจดัให้มีการประชุมตามความจาํเป็นและสมควรแก่หน้าที�
รับผิดชอบตามขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน อยา่งน้อยปีละ 1 ครั5 ง โดย
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะตอ้งแจง้กาํหนดการประชุมไวล่้วงหน้า รวมถึง
จดัส่งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้ล่วงหน้าในเวลาอนัสมควร เพื�อให้กรรมการได้
พิจารณาเอกสารก่อนถึงวนัประชุมพร้อมทั5งเสนอและรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อ
ทราบภายหลงัจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนในแต่ละครั5 ง 
 

 รายชื�อและตาํแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
1. นายสุทธิธรรม  จิราธิวฒัน์ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
2. นายวิเชียร  เตชะไพบลูย ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
4. นายปริญญ ์ จิราธิวฒัน ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

 หนา้ที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 
 1. เสนอนโยบายการคดัเลือกและสรรหากรรมการ โดยต้องมีวิธีการและหลกัเกณฑ์ที�ชดัเจนเป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล เพื�อนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา แลว้จึงเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณา
อนุมติั 

 2. เสนอนโยบายการคดัเลือกและสรรหาประธานเจา้หน้าที�บริหาร โดยตอ้งมีวิธีการหลกัเกณฑ์ที�ชดัเจน เป็น
ธรรมและสมเหตุสมผล เพื�อนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

3. ทบทวนและนาํเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทัในเรื�องเกี�ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ดา้นทรัพยากร      
บุคคลซึ�งควรสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 4. สรรหาคดัเลือกและเสนอชื�อบุคคลที�ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณสมบติัเหมาะสมที�สมควร
ไดรั้บการแต่งตั5งเป็นกรรมการและหรือประธานเจา้หนา้ที�บริหารแลว้แต่กรณี 

 5 ทบทวนสัดส่วน จาํนวน และประสบการณ์ของกรรมการบริษทั รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการสรรหา
กรรมการแทนตาํแหน่งที�ว่างลง 

 6. ดูแลใหมี้แผนสืบแทนตาํแหน่งที�เฉพาะเจาะจงของกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
 7. วางขอ้กาํหนดต่างๆในสัญญาจา้งประธานเจา้หนา้ที�บริหารรวมทั5งประเมินผลงานและเสนอแนะผูสื้บแทน

ตาํแหน่ง 
 
 หนา้ที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
 1. กาํหนดนโยบายและรูปแบบการใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลกัเกณฑ์ที�ชัดเจน เป็นธรรมและสมเหตุผล เพื�อนําเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณา แลว้จึงเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติั 



 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 
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 2. กาํหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนประธานเจา้หน้าที�บริหารให้สอดคลอ้งกบักล
ยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยตอ้งมีวิธีการและหลกัเกณฑที์�ชดัเจน เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
เพื�อนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

 3. เสนอแนะแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทั5 งที� เป็นตัวเงินหรือค่าตอบแทนรูปแบบอื�นให้แก่
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดอื�นที�คณะกรรมการบริษทัแต่งตั5ง รวมถึงประธานเจา้หนา้ที�บริหาร
ของบริษทั 

 4. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอตัราค่าตอบแทนให้สอดคลอ้งกับ
สภาวะตลาด ณ ปัจจุบนัและเหมาะสมกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของกรรมการ
และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร แลว้แต่กรณี 

 5. ดูแลปรับปรุงให้กรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ไดรั้บผลตอบแทนที�เหมาะสมกบัหน้าที�และความ
รับผิดชอบที�มีต่อบริษทั 

 6. กาํหนดวิธีการประเมินผลงานของกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บริหาร เพื�อพิจารณาปรับค่าตอบแทน
ประจาํปี โดยคาํนึงถึงหนา้ที� ความรับผดิชอบและความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งรวมถึงการให้ความสาํคญักบัการเพิ�ม
มูลค่าของส่วนของผูถื้อหุน้ในระยะยาว  

 7. พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีแก่กรรมการและประธานเจา้หน้าที�บริหารเพื�อเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อ
หุน้ของบริษทัเพื�อพิจารณาอนุมติั 

 
 �.�.% คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงและการกาํกบัดูแล 

• คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงและกาํกับดูแลระดบัองค์กรซึ� งผ่านการแต่งตั5งจากคณะกรรมการบริษทั 
โดยประกอบดว้ยกรรมการอิสระ และกรรมการที�เป็นตวัแทนจากฝ่ายบริหาร โดยมีประธานกรรมการเป็น
กรรมการอิสระ  
 

 รายชื�อและตาํแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงและการกาํกบัดูแล 
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒัน์ รักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี�ยงและ 
    การกาํกบัดูแล 
2. นายปริญญ ์จิราธิวฒัน์ กรรมการบริหารความเสี�ยงและการกาํกบัดูแล 
3. นายธีระยทุธ จิราธิวฒัน์ กรรมการบริหารความเสี�ยงและการกาํกบัดูแล 
4. นายรณชิต มหทัธนะพฤทธิY  กรรมการบริหารความเสี�ยงและการกาํกบัดูแล 
5. นายณัฐ วงศพ์านิช  กรรมการบริหารความเสี�ยงและการกาํกบัดูแล 
 

 หนา้ที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการดา้นการบริหารความเสี�ยง 
 1. มีหนา้ที�พิจารณานโยบาย  กลยทุธ์ โครงสร้างการบริหารความเสี�ยงและดาํเนินการเพื�อใหม้ั�นใจไดว้่าแผนกล

ยุทธ์ที�นาํเสนอมีความสอดคลอ้งกบัระดบัความเสี�ยงที�บริษทัยอมรับได ้และเป็นไปตามความตอ้งการของผู้
มีส่วนไดเ้สีย 

 2. ใหก้ารสนบัสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงระดบัปฏิบติัการ  
 3. มีการติดตามและประเมินผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจดัการความเสี�ยงโดยรวม 
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 4. เข้าใจและสามารถประเมินความเสี�ยงที�อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ต่อองค์กรและ
สามารถทาํให้มั�นใจได้ว่าความเสี�ยงเหล่านั5นได้รับการจดัการกับความเสี�ยงนั5น ๆ จนถึงระดบัที�บริษทั
ยอมรับได ้

 5. ใหค้าํแนะนาํและใหค้วามเห็นชอบในการบริหารความเสี�ยงขององคก์ร 
 
 หนา้ที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการดา้นการกาํกบัดูแล 

1. กาํหนดและทบทวนนโยบาย ขอ้กาํหนด และวธีิการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  
2. กาํหนดนโยบายและวางแผนเกี�ยวกบักิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัความรับผดิชอบต่อสงัคม  
3. ประชุมติดตามความคืบหนา้ของแผนงานบรรษทัภิบาล รวมทั5ง 
4. ให้ข้อแนะนาํและการสนับสนุนที�จาํเป็นแก่คณะทาํงานบรรษทัภิบาล ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์

บรรษทัภิบาล เพื�อกาํหนดประเดน็ที�ควรปรับปรุง  
5. เป็นตวัแทนบริษทัในการสื�อสารและการดาํเนินกิจกรรมดา้นบรรษทัภิบาลทั5งกบัผูบ้ริหาร พนกังานและ

หน่วยงานภายนอก 
 

 หนา้ที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการดา้นการพฒันาอยา่งย ั�งยนื 
1. กาํหนดนโยบายและเป้าหมายความย ั�งยนืทางธุรกิจ ทบทวนนโยบาย กลยทุธ์ แผนการดาํเนินงาน ขอ้กาํหนด 

ระบบมาตรฐาน แนวทางในการดาํเนินงาน และติดตามผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ�าเสมอ 
2. ขับเคลื�อนนโยบายด้านสิ� งแวดล้อม ติดตามผลการดาํเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

พลงังาน สาธารณูปโภค สภาพแวดลอ้ม การพฒันาบุคคลากร ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั รวมถึงการ
พฒันาคู่คา้ ใหด้าํเนินการตามแนวทางการพฒันาอยา่งย ั�งยนื 

3. ขบัเคลื�อนนโยบาการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม ทั5งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม 
ใหเ้ป็นไปตามแนวทางการพฒันาอยา่งย ั�งยนื  

4. ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลดา้นการพฒันาอยา่งย ั�งยนืแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งถูกตอ้งครบถว้น และผ่าน
ช่องทางการสื�อสารที�เหมาะสม 

 
�.% การสรรหาและแต่งตั*งกรรมการ 

 9.3.1 กรรมการอิสระ  
กรรมการที�มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และตอ้งไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งหรือ
มีส่วนไดส่้วนเสียกบัการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ทั5งนี5  คุณสมบติัความเป็นอิสระของกรรมการมีดงันี5  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั5งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ท ั5งนี5 ให้นบัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นั5นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจาํ 
หรือ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติ
บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการ
แต่งตั5ง 
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ส่วนที� 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ หนา้ 108 

 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลกัษณะที�เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั5งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 
หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ใน
ลกัษณะ ที�อาจขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั5งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ� งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั5ง 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี�ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงินดว้ยการรับหรือให้กู้ยืม ค ํ5าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกันหนี5 สินรวมถึงพฤติการณ์อื�น
ทาํนองเดียวกนั ซึ� งเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหนี5 สินที�ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ� งตั5งแต่ร้อยละ [ 
ของสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั5งแต่ \] ลา้นบาทขึ5นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า ทั5งนี5  การ
คาํนวณภาระหนี5 ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี5ดงักล่าวใหน้บัรวมภาระหนี5 ที�เกิดขึ5นระหว่าง ^ ปี ก่อนวนัที�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ� งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของ
สาํนกังานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมี
ความขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า \ ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั5ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฏหมายหรือที�ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ�งไดรั้บค่าบริการเกินกว่า \ ลา้นบาทต่อปี  จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  หรือ
นิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ทั5งนี5  ในกรณีที�ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั5น
ดว้ย เวน้แต่จะพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ \ ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั5ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บแต่งตั5งขึ5นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นซึ�ง
เป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือ บริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ ^ ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั5งหมด
ของบริษทัอื�น ซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีกบักิจการของบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั  
กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้โดยมีการตดัสินใจ
ในรูปแบบขององคค์ณะได ้ 
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9.3.2   องค์ประกอบและการแต่งตั*งคณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่า ` คน โดยตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่าง

น้อย ^ ใน [ ของจาํนวนกรรมการทั5งหมด แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า [ คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของ
จาํนวนกรรมการทั5งหมด ตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที�คณะกรรมการเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ�งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการ
คนหนึ�ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื�นใดปฎิบติัการอยา่งใดอยา่งหนึ�งแทนคณะกรรมการก็ได ้

3. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพื�อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่าง
ชดัเจนและมีการถ่วงดุลอาํนาจในการดาํเนินงาน 

4. การแต่งตั5งกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฏหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง โดยจะตอ้งดาํเนินการ
ดว้ยความโปร่งใสและชดัเจน 
• กรณีที�มีกรรมการครบวาระออกจากตาํแหน่งกรรมการ ให้ที�ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาแต่งตั5งกรรมการ

โดยบุคคลที�ได้รับคะแนนสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั5งเป็นกรรมการเท่ากับจาํนวน
กรรมการที�จะพึงมีหรือพึงเลือกตั5งในครั5 งนั5น ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียง
หนึ�งเป็นเสียงชี5ขาด 

• กรณีที�ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเนื�องจากเหตุอื�นนอกจากการครบวาระออกจากตาํแหน่งกรรมการให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั5งบุคคลซึ� งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฏหมายเข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งจะ
เหลือน้อยกว่า \ เดือน โดยบุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงวาระที�ยงั
เหลืออยู่ของกรรมการซึ� งตนแทน ทั5งนี5  มติการแต่งตั5งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บ
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า [ ใน b ของจาํนวนกรรมการที�ยงัเหลืออยู ่
 

 9.3.3 คุณสมบัติของกรรมการ  
1. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา และ 

1) บรรลุนิติภาวะ 
2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
3) ไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุกในความผดิเกี�ยวกบัทรัพยไ์ดก้ระทาํโดยทุจริต 
4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อ

หนา้ที� 
5) ไม่เคยถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดเกี�ยวกบัทรัพยที์�ไดโ้ดยทุจริต 

2. กรรมการต้องมีความรู้สามารถ และประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ มีคุณธรรมมีความ
ซื�อสตัย ์และมีเวลาอยา่งเพียงพอที�จะอุทิศใหก้บัการปฎิบติัหน้าที�กรรมการอย่างเตม็ที� 

3. กรรมการสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหน้าที�
กรรมการของบริษทั โดยกําหนดให้กรรมการควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดไ้ม่เกิน ` บริษทั 
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4. กรรมการตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ที�มีลกัษณะเขา้ไปบริหารหรือจดัการในกิจการอื�น อนัจะก่อให้เกิดการบั�น
ทอนผลประโยชน์ของบริษทั หรือเอื5อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ไม่ว่าจะทาํเพื�อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผูอื้�น 

5. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักิจการของบริษทั หรือเขา้
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือเป็น
กรรมการของบริษทัเอกชนหรือบริษทัอื�นที�ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบั
กิจการของบริษทัไม่วา่จะทาํเพื�อประโยชน์ผูอื้�นเวน้แต่จะแจง้ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนมีมติแต่งตั5ง 

 
�./ การกาํกับดูแลงานของบริษัทย่อยละบริษัทร่วม 
 ในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม บริษทัจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัไปเป็น
ตวัแทนของบริษทัในการกาํหนดนโยบายและดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัหลกั และเพื�อประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนั5นๆ การส่งตวัแทนไปบริหารเป็นขอบเขตอาํนาจของฝ่ายบริหาร เพื�อให้สามารถปฏิบติัตาม
ขอบเขตอาํนาจหนา้ที� เพื�อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษทั และรายงานตรงต่อฝ่ายบริหาร หากเป็นธุรกรรมในเรื�องสาํคญัตอ้ง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อขอการอนุมติั 
 บริษทัมีนโยบายเรื�องการเปิดเผยรายการไดม้าและจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย ์การทาํรายการเกี�ยวโยงกนัระหว่างบริษทั 
บริษทัย่อยและบริษทัร่วม ครอบคลุมทุกๆบริษทัในกลุ่ม ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการกาํกบั
ดูแลการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ย ใหบ้ริษทัสามารถรวบรวมจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นัตามกาํหนดเวลา 
 
�.1 การดูแลเรื(องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัมีนโยบายและวธีิการในการดูแลผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน เพื�อให้
เป็นตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ดงันี5  

 1. บริษทัได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ เกี�ยวกับภาระหน้าที�ของผูบ้ริหารในการ
รายงานการถือหลกัทรัพย์ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ตามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั5งกาํหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการ
เปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ต่อสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนั นบัแต่
วนัที�มีการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์

 2. บริษทัไดก้าํหนดในขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงานของพนกังานสําหรับการไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จาก
ข่าวสารใด ๆ ที�เป็นความลบัของบริษทั การระมดัระวงัรักษาขอ้มูลใหเ้ป็นความลบั และการไม่ใชต้าํแหน่ง
หน้าที�ในบริษทัหรือขอ้มูลที�ไดรั้บระหว่างการปฏิบติังานในบริษทัไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 
โดยบริษทัจะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผูบ้ริหารไดใ้ช้ขอ้มูลภายในไปในทางที�จะทาํให้บริษทัไดรั้บ
ความเสื�อมเสียหรือเสียหาย 

 3. บริษทัมีนโยบายหา้มกรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในที�มีสาระสาํคญัของบริษทั ซึ�งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื�อประโยชน์ของตนเองหรือผูอื้�น ซึ� งรวมถึงการซื5อขายหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยกรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังานซึ�งอยู่ในหน่วยงานที�ทราบขอ้มูลภายใน ห้ามทาํการซื5อขาย หรือรับโอนหลกัทรัพย์
ของบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนและหลงัวนัที�ในงบการเงินเผยแพร่สาธารณชน 



 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 
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�.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ สาํนกังานสอบบญัชี
ที�ผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสงักดั มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี5  

 2561 2562 
ค่าสอบบญัชี 10,444,400 10,510,460 
ค่าบริการอื�น - 0 - - 0 - 

 

9.7 การนําหลักการกาํกับดูแลกิจการที(ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ 

 คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาทบทวนการนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) 
ที�กาํหนดโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. ไปปรับใชต้ามบริบททางธรกิจของบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั5 ง  

 
9.8 การปฏิบัติตามหลักการกาํกบัดูแลกิจการที(ดีในเรื(องอื(นๆ 

 บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) เพื�อรองรับการประเมิน
ต่างๆ เช่น โครงการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน (Corporate Governance Report CGR) โดยสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) ภายใตก้ารสนบัสนุนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยผลการประเมินในปี 
2561 ของบริษทัอยู่ในระดบั “ดีมาก” และโครงการประเมิฺนคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุ้น(AGM) ของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย โดยผลการประเมินในปี 2561 ของบริษทั
อยูที่� 100% 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพฒันาอย่างยั�งยืน  

(Corporate Social Responsibility & Sustainable Development) 
 
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) หรือ CENTEL ดาํเนินธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารภายใตก้รอบบรรษทั ภิ
บาลที�ดี การบริหารความเสี�ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และยึดมั�นหลกัการแห่งความย ั�งยืน พร้อมมอบประสบการณ์การบริการที�
เหนือระดบัดว้ยไมตรีจิตแบบไทยและส่งมอบมื8ออาหารที�มีคุณค่าให้กบัลูกคา้ โดยให้ความสําคญักับผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน การเป็นพลเมืองที�ดีของสังคม การร่วมสร้างสมดุลในมิติของความยั�งยืนครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ�งแวดลอ้ม เพื�อเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัและเพิ�มมูลค่าใหก้บัองคก์รในระยะยาว  
เรามีความมุ่งมั�นที�จะพฒันายทุธศาสตร์ดา้นความยั�งยนืเพื�อสนบัสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและสงัคมแบบยั�งยนืในทุกที�ที�เรา
เขา้ไปดาํเนินธุรกิจ ภายใตน้โยบายการดาํเนินงานดา้นการพฒันาความย ั�งยืนเพื�อสร้างสมดุลในมิติของเศรษฐกจิ ที�มุ่งมั�นพฒันา
คุณภาพการบริการและผลิตภณัฑ์ให้ครอบคลุมความต้องการทุกดา้นสําหรับลูกคา้ทุกกลุ่ม มิติสังคมซึ� งมุ่งสร้างความมั�นคง
ให้แก่สังคมและชุมชน พฒันาทกัษะ ศกัยภาพของพนักงาน และสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายไดสู่้ชุมชนเพื�อสร้างสังคม
แห่งความย ั�งยืน และมิติสิ� งแวดล้อมที�พร้อมมุ่งมั�นในการดาํเนินธุรกิจที�เป็นมิตรกับสิ� งแวดล้อมในทุกขั8นตอนของการ
ดาํเนินงานและคาํนึงถึงผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มทั8งในระยะสั8นและระยะยาวตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
 

ค่านิยมองค์กร 
บทบาทของการขบัเคลื�อนความย ั�งยืนในองคก์รถูกถ่ายทอดสู่การปฎิบติัภายใตแ้นวคิด “I•CARE” เพราะเราใส่ใจ ที�แสดงถึง
วิธีการดาํเนินธุรกิจที�ประสานความกลมกลืนของพนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ทางธุรกิจ สงัคมและชุมชม ที�นาํมาบรูณาการกบัแนวทาง
ดาํเนินธุรกิจในทุกพื8นที�ที�ดาํเนินธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารอย่างมีความรับผิดชอบ เพื�อใช้เป็นกรอบในการดาํเนินงาน
ขบัเคลื�อนองคก์รไปสู่ความย ั�งยนื 
Innovation สร้างสรรค์คิดสิ�งใหม่ – CENTEL เปิดกวา้งสําหรับทุกโอกาสและความทา้ทาย เพื�อการทาํงานที�มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ8น โดยมุ่งมั�นเปิดใจยอบรับความเปลี�ยนแปลง เอาชนะทุกขอ้จาํกดั หมั�นศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
กลา้คิดริเริ�มหรือต่อยอดความคิด และนาํไปสู่การลงมือทาํใหเ้ป็นจริง 
Customer ใส่ใจในลูกคา้ – CENTEL มุ่งมั�นพฒันาดา้นการบริการสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นและใส่ใจลูกค้าเป็นสําคญั โดย
มุ่งเนน้ความพร้อมในการให้บริการลูกคา้อยุเ่สมอ รู้จกัลูกคา้และสินคา้อยา่งเชี�ยวชาญ ให้บริการเหนือความคาดหมาย ยอมรับ
ความผดิพลาดและพร้อมแกไ้ข และคาํนึงถึงมุมมองของลกูคา้อยูเ่สมอแมจ้ะอยูใ่นช่วงเวลาที�ยากลาํบาก 
Alliance กา้วหนา้ทั8งกลุ่มธุรกิจ – CENTEL ผลกัดนัใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมเพื�อความกา้วหนา้ทั8งกลุ่มธุรกิจ โดยมุ่งเนน้
การทาํงานเพื�อองค์กรภายใตเ้ป้าหมายเดียวกนั สร้างสรรค์ทางเลือกที�ทุกฝ่ายพึงพอใจ รับฟังและเคารพมุมมองที�แตกต่าง รวม
พลงัระหวา่งกลุ่มธุรกิจสู่ความเป็นหนึ�ง และสร้างความสมัพนัธ์เพื�อยกระดบัองคค์วามรู้และประสบการณ์ร่วมกนั 
Relationship จิตผูกพนัพึ�งพา -  CENTEL มีจิตผูกพนัพึ�งพา กบัทั8งเพื�อนพนักงาน คู่คา้และสังคมเพื�อการพฒันาที�ย ั�งยืน โดย
มุ่งเนน้การรักษาคาํมั�นสญัญาเพื�อสร้างความเชื�อมั�นและไวว้างใจ ให้คุณค่าและเคารพความแตกต่างหลากหลายของผูอื้�น ทาํงาน
อย่างยืดหยุ่นและสนุกสนานเพื�อสร้างบรรยากาศที�ดีในการทาํงาน เอาใจใส่ จริงใจ และห่วงใยผูอื้�นอยู่เสมอ มีความสํานึก
รับผิดชอบต่อสงัคม 
Ethic มุ่งรักษาจริยธรรม – CENTEL มุ่งเน้นให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจในองค์กร ลูกค้าไวว้างใจในสินค้าและบริการยินดี
กลบัมาใช้บริการในครั8 งต่อๆไป คู่ค้าเชื�อมั�นในการทาํธุรกิจร่วมกันและเติบโตไปพร้อมกันอย่างย ั�งยืน สังคมยอบรับและ
สนบัสนุนองคก์รในการดาํเนินธุรกิจทาํใหอ้งคก์รเติบโตอยา่งย ั�งยนื 
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การบริหารจัดการเพื�อความยั�งยืน

 
โครงสร้างการดําเนินงานด้านความยั�งยืน 
CENTEL ไดก้าํหนดโครงสร้างการดาํเนินงานดา้นความยั�งยืน โดยประธานเจา้หน้าที�บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทาํ
หน้าที�เป็นผูน้าํในการขบัเคลื�อนและผลกัดนัให้เกิดการดาํเนินงานดา้นความยั�งยืนแบบบูรณาการ ซึ�งคณะทาํงานเพื�อการพฒันา
ความย ั�งยืน ทาํหน้าที�ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอาหาร เพื�อรายงานผลการดาํเนินงาน
ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและสิ�งแวดล้อมต่อคณะกรรมการความเสี�ยงและกาํกบัดูแล ซึ� งมีหน้าที�ในการสนับสนุนและดูแลการ
ดาํเนินงานดา้นความย ั�งยืน โดยมีการจดัประชุมทุกๆ ] เดือน เพื�อพิจารณาทบทวน และติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัให้
สอดคลอ้งและบรรลุเป้าหมายตามแนวทางการดาํเนินธุรกิจและนโยบายการดาํเนินงานดา้นความยั�งยนืของบริษทั นาํไปสู่การ
สร้างสัมฤทธิ_ ผลแห่งการพฒันาอย่างย ั�งยนืครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้มตามกรอบของเป้าหมายการพฒันาที�
ย ั�งยนื (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององคก์ารสหประชาติ 

 
การสร้างการรับรู้เรื�องการดําเนินงานด้านความยั�งยืน  
ในปี efge บริษทัมุ่งเนน้การสร้างความเขา้ใจในเรื�องการดาํเนินดา้นความย ั�งยนืให้กบัพนกังาน โดยการจดัอบรม Sustainability 
Training ให้กบัพนกังานหมุนเวียนไปทั8งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมจดัทาํบอร์ดแสดงขอ้มูลการดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้ง
กับความย ั�งยืนของแต่ละหน่วยงาน เพื�อให้พนักงานรับทราบการดําเนินงานโดยภาพรวม และได้จัดทําวิดีโอในชื�อ 
Sustainability starts with you เพื�อใชสื้�อสารกบัพนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ และคนทั�วไปในเรื�องของการท่องเที�ยวแบบย ั�งยนื ช่วยลด
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ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม ให้ทุกคนตระหนกัว่า ความยั�งยืนเริ�มตน้ไดที้�ตวัเรา นอกจากนี8 ยงัไดจ้ดัการอบรมพิเศษเรื�อง ความ
ยั�งยืนขององค์กรให้กับผูบ้ริหารระดับสูงในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารโดยเชิญผูเ้ชี�ยวชาญด้านความยั�งยืนจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาบรรยายและสร้างความเขา้ใจเรื�องการพฒันาความย ั�งยืนในระดบัองคก์ร เพื�อให้ฝ่ายบริหารของ
องคก์รตระหนกัถึงความสาํคญัและนาํหลกัการไปใชใ้นการบริหารงานเพื�อสร้างความย ั�งยนืใหเ้กิดขึ8นในองคก์ร 
การกาํหนดประเด็นสําคญัด้านความยั�งยืน 
l.การระบุประเดน็สาระสาํคญัดา้นความย ั�งยนื 
ในปี efge ไดน้าํประเด็นความเสี�ยงที�มีความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร และประเด็นสาํคญั
จากกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม มาศึกษาเปรียบเทียบกบัประเด็นความย ั�งยนืของธุรกิจโรงแรม
และธุรกิจอาหารที�ทั�วโลกใหค้วามสาํคญั จากนั8นนาํประเด็นทั8งหมดที�ประเมินความสาํคญัเสนอแก่ผูบ้ริหารกลุ่มธุรกิจ  
e.การจดัลาํดบัความสาํคญั 
มีการดาํเนินการวิเคราะห์และพิจารณาขอ้มูลเกี�ยวกบัประเดน็สาํคญัดา้นความยั�งยนืที�ผูมี้ส่วนไดเ้สียใหค้วามสาํคญัและประเด็น
ที�มีความสาํคญัต่อองคก์ร ร่วมกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง รวม l] ประเด็น และพิจารณาโดยแบ่งออกเป็น ] กลุ่มประเดน็หลกั คือ 
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้ม และพิจารณาการจดัลาํดบัความสาํคญั e ดา้นคือ ประเด็นที�มีความสาํคญัต่อการดาํเนิน
กิจการขององคก์ร และประเดน็ที�ผูมี้ส่วนไดเ้สียใหค้วามสาํคญั  
].การพิจารณาตรวจสอบและสอบทวนประเดน็ที�มีนยัสาํคญั 
มีการตรวจสอบความครบถว้นของประเด็นที�มีนยัสาํคญั และนาํเสนอต่อคณะกรรมการความเสี�ยงและกาํกบัดูแลเพื�อพิจารณา
อนุมติั และนาํเสนอแผนการดาํเนินงานซึ�งผา่นความเห็นชอบของผูบ้ริหารกลุ่มธุกิจ 
การจัดลําดับประเด็นสําคัญด้านความยั�งยืน 

 
ประเด็นสําคญัด้านความยั�งยืน 

ประเด็นด้านความยั�งยืนที�สําคัญ ขอบเขตของผลกระทบ 

 (ภายใน/ภายนอกองค์กร) 

หัวข้อที�นําเสนอในรายงาน 

l.การพฒันาธุรกิจ ทุกหน่วยงาน / ลกูคา้,คู่คา้,ผูถ้ือหุน้ การพฒันาธุรกิจ 
e.ความพึงพอใจของลูกคา้ ทุกหน่วยงาน / ลกูคา้ การบริหารความ 

สมัพนัธ์กบัลกูคา้ 
].การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน ทุกหน่วยงาน / คู่คา้,ชุมชน การบริการห่วงโซ่อุปทาน 
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ประเด็นด้านความยั�งยืนที�สําคัญ ขอบเขตของผลกระทบ 

 (ภายใน/ภายนอกองค์กร) 

หัวข้อที�นําเสนอในรายงาน 

q.การกาํกบัดูแลกิจการ ทุกหน่วยงาน / ลกูคา้,คู่คา้,ผูถ้ือหุ้น การกาํกบัดูแลกิจการ 
f.การบริหารจดัการขอ้มูลส่วนตวั ทุกหน่วยงาน / ลกูคา้ การรักษาความปลอดภยัและ

ความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 
g.การรับมือกบัการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลย ี ทุกหน่วยงาน / ลกูคา้ การตลาด 
r.การปฎิบติัดา้นแรงงานอยา่งเท่าเทียม ทุกหน่วยงาน / คู่คา้ การดาํเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน 
s.การบริหารและพฒันาทกัษะพนกังาน ทุกหน่วยงาน / ลกูคา้ การพฒันาบุคลากร 
t.ความเป็นอยูที่�ดีของพนกังานและชุมชน ทุกหน่วยงาน / ชุมชน -การดูแลพนกังานและการสร้าง

ความผกูพนัของพนกังานต่อ
องคก์ร 
-การดาํเนินงานดา้นการพฒันา
สงัคมและสนบัสนุนชุมชน 

lu.ความปลอดภยัและชีวอนามยั ทุกหน่วยงาน / ลกูคา้ ,ชุมชน ความปลอดภยัและชีวอนามยั 
ll.การบริหารจดัการการเปลี�ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ทุกหน่วยงาน / ลกูคา้,ชุมชน การดาํเนินงานดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

le.การบริหารจดัการของเสีย ทุกหน่วยงาน / ลกูคา้,ชุมชน การดาํเนินงานดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
l].การบริหารจดัการนํ8า ทุกหน่วยงาน / ลกูคา้,ชุมชน การดาํเนินงานดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

 

เป้าหมายและผลการดําเนินการด้านความยั�งยืน 
บริษทัฯ มีความมุ่งมั�นในการดาํเนินงานดา้นการพฒันาความย ั�งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน จากก้าวแรกในการสร้างความมั�นคง
ให้กับธุรกิจ ตอบสนองความต้องการของลูกคา้และพนัธมิตรทางธุรกิจด้วยผลิตภณัฑ์และบริการที�เป็นเลิศในการส่งมอบ
ประสบการณ์ที�น่าประทบัใจ ในขณะเดียวกนัก็มุ่งมั�นในการพฒันาและสร้างบุคลากรขององคก์รให้มีทกัษะ ความสามารถใน
การทาํงานที�ประสิทธิภาพเพื�อสร้างรากฐานของธุรกิจใหเ้ติบโต พร้อมกบัการสนบัสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีความ
เขม้แข็งในการพฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ขึ8น และกา้วต่อไปสู่การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้มที�เปรียบเสมือนมรดกที�
ตอ้งส่งต่อใหก้บัคนรุ่นไป โดยการดาํเนินธุรกิจเชื�อมโยงกบัเป้าหมายการพฒันาที�ย ั�งยนื SDGs  ของสหประชาชาติ 
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โครงการ/วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน การตอบสนองต่อ UN SDGs 

-โครงการ q สร้าง: สร้างฝัน สร้าง
โอกาส สร้างอาชีพ สร้างอนาคตกับ
เ ซ็ น ท า ร า  q Cs: Centara Career 
Creative for Children)  
-โครงการการศึกษาทวิภาคี CRG 
-จา้งงานผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 

-สร้างบุคลากรที� มี คุณภาพใ ห้กับ
อุตสาหกรรมท่องเที�ยวและบริการ 
1,073 คน 
-สร้างอาชีพให้กับผูด้้อยโอกาส 434 
คน 
- ส ร้ า ง คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที� ดี ใ ห้ กั บ
ครอบครัวของผูด้อ้ยโอกาส 
-ลดอตัราการวา่งงาน 

 
เป้าประสงคที์� q.] / ตวัชี8วดั 4.3.1 

 
 

สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม ใน
การจา้งงานและจ่ายค่าตอบแทนอย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฎิบติัในเรื�องอายุ 
เพศ สญัชาติ ภาษาและความพิการ 

-จาํนวนพนกังานหญิงทั8งหมด 61 % 
-จาํนวนผูบ้ริหารหญิงระดบัผูจ้ดัการ 
qlr คน  
-การจา้งงานคนพิการจาํนวน 296 คน 
-การจา้งงานผูสู้งอายจุาํนวน lqe คน 
-พนกังานทั8งหมด ]t สัญชาติ 

            
เป้าประสงคที์� 5.1 / ตวัชี8วดั 5.1.1  
เป้าประสงคที์� 5.5 / ตวัชี8วดั 5.5.2     
 

กําหนดนโยบายในการดําเนินงาน
ดา้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ดํา เ นิ น ธุ ร กิ จ ที�
เกี�ยวขอ้ง และหาแนวทางพฒันาและ
ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก า ร ดํา เ นิ น ง าน ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพยิ�งขึ8น 

-ขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
กระบวนการดาํเนินธุรกิจ rt.qq KT 
Co₂-e 
-ปรับปรุงการดาํเนินสามารถลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั8งหมด 451.22 
KT Co₂-e 

          
เป้าประสงคที์� t.q / ตวัชี8วดั 9.4.1 

                    
เป้าประสงคที์� l].] / ตวัชี8วดั l].].l 

-กาํหนดกระบวนการทาํงานดา้นการ
บริหารจดัการขยะใหช้ดัเจน  
-ให้ความรู้กบัพนักงานในการจดัขยะ
และของเสียอยา่งถูกวิธี  
-หาเทคโนโลยีและนวตักรรมมาปรับ
ใช ้

- จัด ทําโค รงก ารปลา  POP-Plastic 
only Please เพื�อรณรงค์ให้ประชาชน
แยกขยะพลาสติกเพื�อนําไปรีไซเคิล
ในพื8นที� 12 โรงแรม 400 กิโลกรัม 
-ป ริ ม า ณ ข ย ะ ฝั ง ก ล บ  r , s ] l . t l 
ลกูบาศกเ์มตร 
-ปริมาณขยะรีไคเคิล ใชซ้ํ8 า ยอ่ยสลาย
รวม f].gu% 
-ติดตั8งเครื�อง COWTECH เปลี�ยนขยะ
อินทรีย์ให้ เ ป็นก๊าซชีวภาพ (LPG) 
l,qte.r กิโลกรัม 

 
เป้าประสงคที์� ll.g / ตวัชี8วดั 11.6.1 

 
 
 

 
  เป้าประสงคที์� le.f / ตวัชี8วดั le.f.l 
 

โ ค ร ง ก า ร บ ริ จ า ค อ า ห า ร ที� ย ั ง
รับประทานได้ให้กับผู้ยากไร้ผ่าน
มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ 
(เอส โอ เอส) : Scholars of Sustenance 
Foundation (SOS) 

-ลดปริมาณขยะอาหารได ้ft,s]u.sr
กิโลกรัม 
-ผู ้ยากไร้ได้รับประทานอาหารที�มี
คุณภาพจาํนวน el],ffl.gq มื8อ 

 
เป้าประสงคที์� 12.3 / ตวัชี8วดั le.].l 
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โครงการ/วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน การตอบสนองต่อ UN SDGs 

โ ค ร ง ก าร  Beach Cleaning ข อ งทุก
โรงแรมที�อยูบ่ริเวณใกลช้ายหาด 

ดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือนเพื�อลด
ปริมาณขยะพลาสติกที� ถูกนําลง สู่
ทะเล  

 
 เป้าประสงคท์ี� 14.1 / ตวัชี8วดั lq.l.l 

โครงการปลูกป่าอย่างย ั�งยืน โดยให้
พนักงานและคู่คา้ร่วมกนัสร้างพื8นที�สี
เขียวโดยการปลูกต้นไม้ใหญ่  ฟื8 นฟู
สภาพป่าไม้ที� เสื� อมโทรม และเพิ�ม
พื8น ที�การปลูกป่าและการปลูกป่า
ทดแทน 

-ร่วมกบักลุ่มเซ็นทรัลในฐานะ
คณะทาํงานดา้นพื8นที�สีเขียว ปลกู
ตน้ไมใ้นพื8นที�บางกระเจา้ 1,200 ตน้ 
-ร่วมกบั กทม.ปลกูตน้ไมจ้าํนวน 120 
ตน้ในพื8นที�กรุงเทพ 

 
เป้าประสงคที์� lf.e / ตวัชี8วดั lf.e.l 

-เขา้ร่วมการเป็นสมาชิกโครงการแนว
ร่วมปฏิบตัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต หรือ Thailand’s 
Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption (CAC)  
-สนับสนุนให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการ
ดงักล่าว พร้อมทั8งอบรมความรู้ให้กบั
พนกังานของบริษทั 

-ต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วม
ปฏิบัตของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตเมื�อวนัที� 5 สิงหาคม 
2562   
-สื�อสารนโยบายการรับสินบนให้กบั
พนกังาน 
- แ จ้ง แล ะสนับสนุ น คู่ค้ า เข้า ร่ ว ม
โ ค ร ง ก า ร แ น ว ร่ ว ม ป ฏิ บั ติ ข อ ง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตตามความสมคัรใจ 

 
เป้าประสงคที์� lg.f / ตวัชี8วดัที� lg.f.l 

 
การมีส่วนร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสีย 
CENTEL ไดก้าํหนดกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียออกเป็นกลุ่มต่างๆ โดยมีช่องทางในการสื�อสาร เพื�อรับฟังความคิดเห็น ความคาดหวงั 
นาํไปสู่การพฒันากระบวนการเพื�อตอบสนองต่อขอ้คิดเห็นและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

กลุ่มผู้มีส่วน 

ได้เสีย 

การมีส่วนร่วมและ

ช่องทางการสื�อสาร 

ความสนใจและความ

คาดหวัง 

การตอบสนอง 

ลกูคา้ -การสาํรวจความพึงพอใจ
ของลกูคา้หลงัการใช้
บริการ  
-การปฏิสมัพนัธก์บัลกูคา้
ขณะใหบ้ริการ 
- การร้องเรียนผา่น
ช่องทางรับเรื�องร้องเรียน
ต่างๆ 
-การสื�อสารผา่นช่องทาง
ออนไลน์ 

-คุณภาพการใหบ้ริการ 
-ความหลากหลายของ
บริการเพื�อตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ 
-ขอ้มูลข่าวสารที�ทนัสมยั 
ครบถว้น ถกูตอ้ง 

-นาํเสนอการบริการที�ประทบัใจดว้ย
เอกลกัษณ์แบบไทย 
-ส่งมอบความหลายหลายของผลิตภณัฑ์
เพื�อใหบ้ริการกบัลกูคา้ไดต้รงกบัความ
ตอ้งการ 
-พฒันาเทคโนโลยเีพื�อใหล้กูคา้ไดรั้บการ
บริการที�มีประสิทธิภาพและสามารถเขา้ถึง
บริการไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว 
-ใหค้วามสาํคญัในเรื�องความปลอดภยัและ
ความเป็นส่วนตวัของลูกคา้เป็นสาํคญั 
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กลุ่มผู้มีส่วน 

ได้เสีย 

การมีส่วนร่วมและ

ช่องทางการสื�อสาร 

ความสนใจและความ

คาดหวัง 

การตอบสนอง 

-นาํเสนอขอ้มูล ข่าวสารเกี�ยวกบับริการและ
ผลิตภณัฑที์�ถกูตอ้ง 
-จดัทาํแผนรองรับและจดัการการรักษาความ
ปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล
ลกูคา้อยา่งเคร่งครัด 

คู่คา้ -การประชุมคู่คา้ประจาํปี 
-ช่องทางรับเรื�องร้องเรียน 
-สาํรวจความตอ้งการของ
คูค้า้ 

-การดาํเนินธุรกิจร่วมกนั
อย่างย ั�งยนื 
-ร่วมกนัพฒันานวตักรรม
ในการทาํธุรกิจร่วมกนั 

-จดัระบบการสั�งซื8อแบบ one item one price 
-กระบวนการจดัซื8อจดัจา้งที�โปร่งใสและ
ยติุธรรมและตรวจสอบได ้
-จดัทาํคู่มือและแนวปฎิบติัต่อคู่คา้ตาม
หลกัการความย ั�งยนื ESG 

พนกังาน -การปฐมนิเทศสาํหรับ
พนกังานใหม่ 
-กิจกรรม Town Hall ให้
ผูบ้ริหารไดพ้ดูคุยกบั
พนกังานอยา่งใกลชิ้ด 
-การสาํรวจความพงึพอใจ
ของพนกังานประจาํปี 
-จดัตั8งคณะกรรมการ
สวสัดิการพนกังาน 
-กิจกรรมสานสมัพนัธ์ 
สร้างความผกูพนักบั
พนกังาน 

-ความกา้วหนา้ในอาชีพ 
-ความสมดุลในการใชชี้วิต 
-ค่าตอบแทนและสวดัิการ
ที�เหมาะสม 
-เปิดโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็น 

-พฒันาแผนการยกระดบัทกัษะและความรู้ 
ความสามารถของพนกังาน 
-ทบทวนค่าตอบแทนและสวสัดิการของ
พนกังานใหเ้หมาะสมและเป็นธรรม 
-ดูแล ใส่ใจ พนกังานเหมือนคนในครอบครัว 
เพื�อสร้างความภกัดีต่อองคก์รผา่นกิจกรรม
ต่างๆ 
-ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของสถานที�ทาํงาน
ตามเกณฑอ์าชีวอนามยั 
-นาํขอ้มลูจากการสาํรวจความพึงพอใจของ
พนกังานมาวิเคราะห์และจดัทาํแผนงานเพื�อ
ตอบสนองความตอ้งการของพนกังาน 

ชุมชน สงัคม  -กิจกรรมชุมชนสมัพนัธ์
ผา่นกิจกรรมจิตอาสา 
-รับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชนและสงัคมผา่น
ช่องทางต่างๆ 

-สร้างคุณค่าใหชุ้มชน  
และสงัคม 
-พฒันาชุมชนใหเ้ติบโตไป
พร้อมกนัอยา่งย ั�งยนื 
-ดูแลและรักษา 
สิ�งแวดลอ้มรอบชุมชน 
-สนบัสนุนกิจกรรมเพื�อชุม
ชม 

-ส่งเสริม พฒันาและสร้างสมัพนัธ์อนัดีต่อ
ชุมชน และสงัคมให้สามารถอยูร่่วมกนัอยา่ง
มีคุณค่าและย ั�งยนื 
-แบ่งปันความรู้เพื�อสร้างชุมชมใหเ้ขม้แขง็
และเติบโตไปพร้อมกบัธุรกิจของบริษทั 
-สร้างรายไดสู่้ชุมชนทั8งทางตรงและทางออ้ม 
เพื�อใหเ้ศรษฐกิจของชุมชนเติบโต 
 

สิ�งแวดลอ้ม สาํรวจและประเมินผล
กระทบสิ�งแวดลอ้มทั8ง
ทางตรงและทางออ้มจาก
การดาํเนินธุรกิจ 

-ลดผลกระทบต่อ 
สิ�งแวดลอ้มทั8งในระยะสั8น
และระยะยาว 
-ดูแลและรักษา 
สิ�งแวดลอ้มรอบชุมชน 

-ดูแล และบริหารจดัการการใชท้รัพยากร 
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
-ปรับปรุงกระบวนการดาํเนินธุรกิจเพื�อลด
ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มอยา่งสมํ�าเสมอ 
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กลุ่มผู้มีส่วน 

ได้เสีย 

การมีส่วนร่วมและ

ช่องทางการสื�อสาร 

ความสนใจและความ

คาดหวัง 

การตอบสนอง 

 -ใชน้วตักรรมและเทคโนโลยมีาช่วยใน
กระบวนการดาํเนินงาน  
-สนบัสนุนและร่วมสร้างความรู้ในการดแูล
สิ�งแวดลอ้มใหก้บัพนกังานและชุมชน 

ผูถื้อหุน้ -กิจกรรมนกัลงทนุ
สัมพนัธ์ 
-การประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น 
-เวบไซดข์องบริษทั 
สื�อออนไลน์ และสื�อ
สิ�งพมิพต่์างๆ 
-ช่องทางการรับแจง้ขอ้มูล
ของนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

-ผลการดาํเนินธุรกิจคุม้ค่า 
มีเติบโตอยา่งมั�นคงและ
ยั�งยนื 
-ความพร้อมในการรับมือ
กบัวิกฤตการณ์ที�ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจ 

-มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดาํเนินธุรกิจ 
-มีกิจกรรมพบปะนกัลงทุน ผูถื้อหุน้อยา่ง
สมํ�าเสมอ 
-รับฟังขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุ้นทุกคนอยา่ง
เท่าเทียม 
-นาํเสนอขอ้มูลผลการดาํเนินงานขององคก์ร 
พร้อมทิศทางและแผนงานในการดาํเนิน
ธุรกิจ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
โดยรวม 

-เวบไซดข์องบริษทั 
-การร้องเรียนผา่นช่องทาง
รับเรื�องร้องเรียนต่างๆ 

ดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส กาํกบัดูแลกิจการอยา่งมีธรรมภิบาลภายใตข้อ้
กฎหมาย 

 

การร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร 
บริษทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรหรือหน่วยงานที�จดัตั8งขึ8นเพื�อขบัเคลื�อนการดาํเนินงานดา้นเศรษฐกิจและ

สงัคม รวมทั8งผูบ้ริหารของบริษทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นกรรมการขององคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ ดงันี8   
1. สมาคมโรงแรมไทย 
2. หอการคา้ไทย 
]. สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
4. หอการคา้ไทย-อเมริกา 
5. หอการคา้ไทย-องักฤษ 
g.สมาคมส่งเสริมการท่องเที�ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (PATA) 
7. สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย) Thailand Incentive and Convention Association 
8. สภาอุตสาหกรรมท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย 
t.สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  
   (Collective Action Coalition -Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)  
10. สมาชิกประชาคมการเปิดเผยขอ้มูลความย ั�งยนืของสถาบนัไทยพฒัน ์(Sustainability Disclosure Community: SDC)  
ll.โครงการวิภาวดีไม่มีขยะโดยเครือข่ายเพื�อความย ั�งยนืแห่งประเทศไทย  
      (Thailand Responsible Business Network :TRBN) 
 

 



                                                                                บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที� 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ หน้า 120 
 

การดําเนินงานด้านมิติเศรษฐกิจ 

การกาํกับดูแลกิจการตามหลกัธรรมภิบาล 
บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อดาํเนินงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการเป็นอย่างยิ�ง เพื�อสร้างความเชื�อมั�นและความน่าเชื�อถือต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม บริษทัฯ จึงความมุ่งมั�นที�จะบริหารองคก์รโดยยดึหลกับรรษทัภิบาลที�ดีและตระหนกัถึงความสาํคญัของการ
กาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยมีโครงสร้างการกาํกบัดูแลองคก์รที�ประกอบดว้ยคณะกรรมการที�มีความสามารถในการกาํกบัดูแลและ
บริหารงานดว้ยความโปร่งใส และดาํเนินงานตามกรอบนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี อีกทั8งยงัตระหนกัถึงการบริหารจดัการ
ความเสี�ยงที�เกิดขึ8นจากปัจจยัภายในและภายนอกองคก์รเพื�อให้องคก์รสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างต่อเนื�อง โดยมีกระบวนการ
ระบุประเด็นความเสี�ยงและบริหารจดัการความเสี�ยงที�ครอบคลุมประเด็นด้านความยั�งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน และมีการ
ดาํเนินงานเพื�อสนบัสนุนวฒันธรรมความเสี�ยง เพื�อให้พนกังานทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจถึงความสําคญัในการบริหารจดัการ
ความเสี�ยงทั�วทั8งองคก์ร (รายละเอียดเพิ�มเติมในหวัขอ้ โครงสร้างการจดัการและหวัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการ) 
การประเมินการกํากบัดูแลกจิการบริษัทจดทะเบียน 
เป้าหมายระยะยาว   การประเมินการกาํกบัดูแลกิจการในระดบั “ดีเลิศ” ต่อเนื�องทุกปี 
เป้าหมายปี 2562   ผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการในระดบั “ดีเลิศ” จากการประเมินของหน่วยงายภายนอก 
ผลการดาํเนินงานปี 2562  ผลการประเมินระดับ “ดีมาก” จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

ประจาํปี efge (CGR eult) โดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ภายใตก้ารสนบัสนุนจาก 
    ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 

 
โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
เป้าหมายระยะยาว  ผลการประเมินร้อยละ 100 ต่อเนื�องทุกปี 
เป้าหมายปี 2562  ผลการประเมินร้อยละ 100  จากโครงการประเมิฺนคุณภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุน้(AGM)  
ผลการดาํเนินงานปี 2562 ผลการประเมินร้อยละ luu จากการประเมินคุณภาพการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  
   2562 ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมการ 
   ลงทุนไทย 

 
หลกัจริยธรรมทางธุรกจิ   
หวัใจของการดาํเนินธุรกิจที�สาํคญัคือ การยดึมั�นในหลกัจริยธรรม รวมถึงความยติุธรรมและคุณธรรมในการดาํเนินกิจการกบัผู ้
มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดว้างหลกัการและแนวทางในการปฎิบติัสําหรับกรรมการและผูบ้ริหาร 
พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไวด้งันี8      
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• บริษทัดาํเนินธุรกิจอย่างซื�อสัตยสุ์จริต ถูกตอ้งและมีจริยธรรม และพฒันากิจการให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื�องและ
ยั�งยนื 

• ตระหนกัถึงความสาํคญัของความพอใจของลกูคา้ พฒันาบริการและผลิตภณัฑที์�ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ให้
มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

• ปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาค โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั และตั8งอยูบ่นพื8นฐานของการไดรั้บผลตอบแทน
ที�เป็นธรรมต่อทั8งสองฝ่าย หลีกเลี�ยงสถานการณ์ที�ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

• ปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ_ ศรีของความเป็นมนุษย ์ไม่เลือก
ปฎิบติัทั8งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั8งโยกยา้ย ตลอดจนจัดให้มีการพฒันาศักยภาพและความรู้ของ
พนกังาน 

• ดาํเนินธุรกิจที�เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และให้ความสําคญักับการดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้มตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ�นที�บริษทัดาํเนินกิจการอยู ่

• ใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐในการปฏิบติัตามกฏระเบียบและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งเคร่งครัด 
 

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั�น 
บริษทัฯให้ความสําคญัและยึดมั�นในการดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื�อสัตยสุ์จริต และปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนตระหนกัว่าการทุจริตคอร์รัปชั�น นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ชื�อเสียง และภาพลกัษณ์ของบริษทัแลว้
ยงัเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างย ั�งยืนของบริษทัอีกดว้ย ในฐานะที�บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ�งของสังคมและมุ่งหวงั
ให้ประเทศไทยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั�น บริษทัจึงเข้าเป็นแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ� งเป็นโครงการภายใต้สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หอการคา้ไทย หอการคา้ต่างชาติ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภา
ธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� l กนัยายน 
effq และผ่านการประเมินได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต เมื�อวนัที� ee เมษายน efft และไดต่้อายุการรับรองเป็น
สมาชิกฯ เมื�อวนัที� f สิงหาคม efge   
บริษทัฯ ได้กาํหนด  "มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น" เพื�อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนของบริษทัยึดถือในการ
ปฏิบติังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียที�เกี�ยวขอ้งไดรั้บทราบเจตนารมณ์และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  บริษทัฯ ได้
เผยแพร่นโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�นไวใ้นหน้าเวบไซด์ของบริษทั  http://centel-th.listedcompany.com/cg.html และ
ออกจดหมายแจง้คู่คา้เพื�อใหก้ารดาํเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งสุจริตและโปร่งใสภายใตม้าตรการที�วางไว ้และเชิญชวนให้คู่คา้เขา้
ร่วมแสดงเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นถือเป็นส่วนหนึ�งของวนิยัในการปฏิบติังาน กรรมการ  ผูบ้ริหารและพนกังาน
ที�ไม่ปฏิบติัตามย่อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท กฎบตัร และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง ใน
ขณะเดียวกัน บริษทัจะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ที�ปฏิเสธการทุจริต
คอร์รัปชั�น แมว้า่การกระทาํนั8นจะทาํใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษทัยงัไดด้าํเนินกิจกรรมต่างๆ ดงันี8   
l.  บริษทัไดด้าําเนินการประเมินความเสี�ยงต่าง ๆ เกี�ยวกบัการกระทาําที�เป็นการทุจริต และไดก้าําหนดมาตรการต่าง ๆ เพื�อนาํา
มากาําหนดเป็นระเบียบที�จะได้มีการบงัคบัใช้ โดยมีจุดประสงค์ในการป้องกนัและยบัย ั8งการทุจริต ซึ� งถือเป็นส่วนหนึ� งของ
ระบบการควบคุมภายในที�ดี 
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e.  บริษทัไดก้าําหนดแนวทางการดาําเนินงาน ซึ�งประกอบไปดว้ยขั8นตอนการดาําเนินงานซึ�งมีรายละเอียดที�เพียงพอ อนัเป็นไป
ตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต และสามารถที�จะป้องกนัการทุจริตใด ๆ ที�เกิดขึ8นในการประกอบธุรกิจได ้โดยครอบคลุมถึง
กิจกรรมการดาําเนินการต่าง ๆ เช่น การบริจาคในเชิงการกุศล และการให้การสนบัสนุนโดยบริษทั (corporate sponsorships) 
การให้หรือการรับของกาํนลั และการต้อนรับดูแล (การนนัทนาการ) รวมถึงการมอบเงินหรือประโยชน์ตลอดจนการให้การ
สนบัสนุนทางการเมือง 
].  บริษัทได้กําาหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื�อให้แน่ใจว่านโยบายต่อต้านการทุจริตจะมีทั8งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลซึ� งครอบคลุมถึง การจดัทาําเอกสารสําหรับธุรกรรมทางการเงิน กระบวนการทางบญัชีทั8งหมด รวมถึงระบบ
ทรัพยากรบุคคลและระบบอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั 
q.  บริษทัไดจ้ดัให้มีช่องทางการสื�อสารต่าง ๆ ที�มีความปลอดภยัแก่ผูแ้จง้เบาะแส ผูเ้รียกร้อง ผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง ใหส้ามารถขอคาํปรึกษาในทางลบั รวมถึงทาํการนาํส่งคาําร้องขอ คาํแนะนาํ ขอ้มูล/รายงาน หรือขอ้ร้องเรียนใด ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํที�ถูกกล่าวหาวา่เป็นการทุจริต พร้อมทั8งมีมาตรการที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ ในการปกป้องผูแ้จง้ขอ้มูลการทุจริต 
โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูแ้จง้เบาะแส ผูเ้รียกร้องหรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง  
f.  บริษทัไดท้าํการสื�อสารเกี�ยวกบันโยบายต่อตา้นการทุจริตทั8งภายในและภายนอกบริษทั เพื�อใหมี้การดาํเนินการมีการปฏิบติั
ตามนโยบายที�เกิดผลสาํเร็จในวงกวา้ง เช่น การเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริตบนเวบ็ไซต์ การทาํแผ่นป้ายประชาสัมพนัธ์ 
เพื�อใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนศึกษา ทาํความเขา้ใจและปฏิบติัตามอย่างสมํ�าเสมอ ทั8งนี8  การสื�อสารในรูปของ
จดหมายก็ยงัถูกส่งออกไปถึงบรรดาพนัธมิตรทางธุรกิจเพื�อให้การประกอบธุรกิจในแต่ละส่วนไดด้าําเนินการไปอยา่งโปร่งใส
ผา่นมาตรการต่อตา้นการทุจริตที�บงัคบัใช ้
g.  บริษทัไดจ้ดัใหมี้การปฐมนิเทศและอบรมใหแ้ก่พนกังานเพื�อใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบันโยบายต่อตา้นการทุจริตที�บงัคบั
ใช ้พร้อมทั8งยกตวัอยา่งกรณีต่าง ๆ ใหพ้นกังานนาําไปปรับใชม้ากขึ8น  
r.  มีการจดัอบรมดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น ในหวัขอ้เรื�องการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น สําหรับผูบ้ริหารและ
พนกังานโดยไดรั้บเกียรติจากวิทยากรผูท้รงคุณวฒิุมาบรรยายให้ความรู้เกี�ยวกบัสถานการณ์โลกและประเทศไทย รวมถึงวธีิการ
สร้างสงัคมที�ช่วยกนัเสริมสร้างวฒันธรรมต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น 
เป้าหมายระยะยาว  ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม มีความเขา้ใจเรื�องในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆที�ไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบั 
   การคอร์รัปชั�น 
เป้าหมายปี 2562  จดัทาํระบบการเรียนรู้เรื�องการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�นแบบออนไลน์ เพื�อใหพ้นกังานทุกคน   
    เขา้ถึงขอ้มูลดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�นไดส้ะดวกมากขึ8น และดาํเนินการต่ออายกุารเป็น 
   สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตใหแ้ลว้เสร็จ 
ผลการดาํเนินงานปี 2562 บริษทัไดจ้ดัใหมี้การอบรมเรื�องการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นให้กบัพนกังานใหม่ทุกคน และมี

การทบทวนความรู้ความเขา้ใจเรื�องการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�นให้กบัพนกังานทุกคน ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยจดัทาํเป็นรูปแบบวดิีโอ เพื�อใหพ้นกังานเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายขึ8น โดยพนกังานทั8งหมด
ที�เขา้รับการทบทวนความรู้ดงักล่าวคิดเป็น 90 %  ของจาํนวนพนกังานทั8งหมด  และดาํเนินการต่อ
อายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตเป็นที�เรียบร้อย 
และในปี efge ไดมี้การออกประกาศงดรับและงดให้ของขวญั (No Gift Policy) ซึ� งเป็นส่วนหนึ�ง
ของนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�นและมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชั�นของบริษทั  
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การแจ้งเบาะแสและรับแจ้งเรื�องร้องเรียน 
บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายการรับแจง้ขอ้มูลและเบาะแส Whistle-Blowing Policy  และจดัช่องทางให้ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทาํที�สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณ และการทุจริตต่อหน้าที�  พร้อมส่งหลักฐานถึงหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง โดยจะมี
คณะกรรมการตรวจสอบเพื�อดาํเนินการหาขอ้เทจ็จริง และรายงานให้ ผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการบริษทัและผูที้�เกี�ยวขอ้ง 
และพิจารณาบทลงโทษในกรณีที�มีความผิดตามกฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ทั8งนี8ไดก้าํหนดมาตรการคุม้ครอง
สิทธิใหก้บับุคคลที�แจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียนดว้ย   
•  สาํนกัเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
   โทรศพัท:์  (02) 769-1234 ต่อ 6658  อีเมล: whistleblower_centel@chr.co.th  
   ที�อยูท่างไปรษณีย:์ คณะกรรมการตรวจสอบ  
                               บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน)  999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั  

              เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
หากมีขอ้สงสยัเกี�ยวกบันโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�น สามารถซกัถามหรือขอรับคาํแนะนาํไดที้�  
• สาํนกัเลขานุการบริษทั  
  โทรศพัท:์  (02) 769-1234 ต่อ 6131 อีเมล:  co.secretary_centel@chr.co.th  
   ที�อยูท่างไปรษณีย:์  สาํนกัเลขานุการบริษทั  
       บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั  

     เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
 

การบริหารจัดการความเสี�ยงและโครงสร้างการบริหารความเสี�ยง 
บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการบริหารความเสี�ยง เพื�อให้การดาํเนินธุรกิจเกิดความมั�นคง และเติบโตอย่างย ั�งยืน อีกทั8งการ
บริหารความเสี�ยงถือเป็นเครื�องมือในการช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถบ่งชี8 และจดัการความเสี�ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายบริหารความเสี�ยงตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อให้บริษทั
สามารถแยกหน้าที�ด้านบริหารความเสี�ยงออกจากหน่วยงานที�อาจจะก่อให้เกิดความเสี�ยง และเพื�อให้การบริหารความเสี�ยง
เป็นไปอย่างมีประสิทิภาพและการประสิทธิผล มีการแต่งตั8งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และหน่วยงานบริหารความเสี�ยง 
โดยมีหน้าที�ประเมินระดบัความเสี�ยงทั8งทางด้านของโอกาสเกิดและผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ8น เพื�อนําเสนอผูบ้ริหารและ
คณะกรรมการบริษทัอยา่งทนัเวลา ใหส้ามารถบริหารความเสี�ยงดงักล่าวโดยพิจารณาจากตน้ทุนและผลประโยชน์ของการจดัทาํ
การควบคุมความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�บริษทัยอมรับได ้ตอบสนองต่อเสี�ยงหรือวิกฤตการณ์ที�จะลดหรือทาํให้เกิดการหยดุชะงกั
ในการดาํเนินงานนอ้ยที�สุด รวมถึงการติดตามการบริหารความเสี�ยงอยา่งต่อเนื�องเพื�อใหม้ั�นใจว่าความเสี�ยงเหล่านั8นไดรั้บการ
จดัการอยา่งเหมาะสม และมีการวดัผลและประเมินผลงานดว้ย 
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นอกจากนี8 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และหน่วยงานบริหารความเสี�ยงไดมี้การพิจารณาทบทวนนโยบายความเสี�ยงและ
การกาํหนดขอบเขตความเสี�ยงของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารอย่างรอบคอบเป็นประจาํทุกปี เพื�อวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การเปลี�ยนแปลงของปัจจยัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ รวมทั8งความเสี�ยงใหม่ที�คาดดว่าจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนิน
ธุรกิจพร้อมทั8งวางแนวทางในการบริหารจดัการความเสี�ยงใหม่ที�จะเกิดขึ8นดว้ย 
เป้าหมายระยะยาว บริษทัมีมุ่งมั�นในการเป็นองค์กรที�มีการบริหารความเสี�ยงองค์กรแบบบูรณาการ เพื�อให้บริษทัสามารถ 

บริหารจดัการตน้ทุนการดาํเนินงานตลอดจนความสามารถในการหย ั�งรู้ถึงความเสี�ยงในกระบวนการดาํเนิน
ธุรกิจ  นอกเหนือจากนี8 ยงัเพิ�มความสามารถด้านการวิเคราะห์ตลาด เพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนั 
ตลอดจนผลตอบแทนทางธุรกิจที�ย ั�งยนื 

เป้าหมายปี efge บริษทัได้มุ่งมั�นให้เกิดการปลูกฝังวฒันธรรมเรียนรู้ความเสี�ยงและความไม่แน่นอนในหลากหลายมิติ  
ครอบคลุมถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคและสังคมที�เปลี�ยนแปลงไป เทคโนโลยีและนวตักรรมที�เกิดขึ8นใหม่ใน
โลกธุรกิจ ตลอดจนปัจจยัภายนอกอื�นๆ เช่น ภยัธรรมชาติ สภาวะเศรษฐกิจโลก และความไม่แน่นอนทาง
การเมืองใหก้บัพนกังานทุกระดบั 

ผลการดาํเนินงานปี efge บริษทักาํหนดใหเ้จา้หนา้ที�ระดบับริหารใหค้วามสาํคญักบัการประชุมหารือกบัพนกังานทุก ระดบั 
เพื�อเสริมสร้างวฒันธรรมการบริหารความเสี�ยงที�ดี มีการสื�อสารและการปรึกษาหารือเกี�ยวกบัความเสี�ยง
ภายในองคก์รและสามารถนาํไปสู่การตดัสินใจถูกตอ้งทนัเวลาในทุกระดบัความเสี�ยง บุคลากรของบริษทัมี
ความตระหนกัรู้เรื�องความเสี�ยงและความไม่แน่นอนที�ส่งผลกระทบกบัองคก์รไดดี้ยิ�งขึ8นและสามารถรับมือ
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ8น บริษทัไดป้รับปรุงการจดัทาํรายงาน เพื�อให้ไดม้าซื�งขอ้มูลที�ครบถว้นและ
ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึง Risk Indicator, mitigation strategies, emerging risks ทั8งนี8  เพื�อช่วยใหฝ่้ายบริหารมี
ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทม้ากยิ�งขึ8นและสามารถตดัสินใจไดถ้กูตอ้งทนัเวลายิ�งขึ8น 
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การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกค้า 
ในการดาํเนินธุรกิจให้บริการสิ�งที�บริษทัให้ความสําคญัเป็นอนัดับต้นๆ คือ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย
ผลิตภณัฑแ์ละบริการที�มีคุณภาพและสร้างประสบการณ์ที�ดีให้กบัลูกคา้ ดงันั8นความคิดเห็น และการสาํรวจความพึงพอในการ
ให้บริการจากลูกคา้ถือเป็นช่องทางสาํคญัที�การนาํขอ้มูลต่างๆ มาศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ทั8ง
ชาวไทยและต่างชาติ เพื�อสร้างการมีส่วนร่วมในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ไดอ้ย่างครบถว้นและแม่นยาํ โดยใหลู้กคา้กรอกแบบสอบถามออนไลน์หลงัการใช้บริการพร้อมเสนอขอ้แนะนาํหรือแจง้ขอ้
ร้องเรียน และการรับฟังขอ้เสนอแนะจากลูกคา้โดยตรงในขณะให้บริการ  บริษทัยงัมีช่องทางต่างๆ ในการรับฟังความคิดเห็น
ของลูกค้า อาทิ  Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Weibo, Wechat, Linkedin, Pinterest เป็นต้น และใช้ช่องทางต่างๆ
เหล่านี8 ในการสื�อสาร แจง้ข่าวประชาสมัพนัธ์ รวมทั8งขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆแก่ลกูคา้ 
บริษทัมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา้และมีการรายงานผลเป็นประจาํทุกๆ 3 เดือน เพื�อนาํผลคะแนนมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงการให้บริการ โดยในปี  2562 คะแนนความพึงพอใจโดยรวมของธุรกิจโรงแรม 87.8 % คะแนนความพึงพอใจของ
ธุรกิจอาหาร 92.9 % คะแนนมาตรฐานคุณภาพของผลิตภณัฑ ์97.8 % 
ในปี 2562 บริษทัไดท้าํการศึกษาวิจยัความตอ้งการและพฤติกรรมลูกคา้และการรับรู้ของแบรนดใ์นธุรกิจโรงแรม นาํไปสู่การ
ปรับอตัลกัษณ์และตัวตนของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เพื�อใช้ในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ
โรงแรมภายใตแ้นวคิด “The Place To Be ที�ให้เราแบ่งปันทุกความรู้สึก” ที�บ่งบอกถึงความอบอุ่น จริงใจ และบริการที�ใส่ใจ 
รวมถึงการสร้างสรรคส์ภาพแวดลอ้มที�ให้ลูกคา้ไดรั้บความสบายใจ และรู้สึกเป็นหนึ� งเดียวสถานที�ของเซ็นทารา และไดข้ยาย
แนวคิดดงักล่าวไปยงัธุรกิจอาหาร ในการส่งมอบมื8ออาหารที�คุม้ค่าและประทบัใจใหก้บัลูกคา้ ซึ� งจะช่วยสร้างความสุข สร้าง
ความสัมพนัธ์และแบ่งปันความรู้สึกร่วมกนัในทุกโอกาส ทุกมื8ออาหารที�จะอยู่ในใจของคุณ  “ที�ให้เราแบ่งปันทุกความรู้สึก
ร่วมกนั”    
การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
หลังจากมีการประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองที�อาศัยอยู่ในเขตสหภาพยุโรป (General Data 
Protection Regulation : GDPR) เมื�อวนัที� ef พฤษภาคม efgl บริษทัไดมี้การประกาศใชน้โยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของ
พลเมืองที�อาศยัอยู่ในเขตสหภาพยุโรป (GDPR Standard Policy) และแนวปฎิบติัในการบริหารจดัการข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้า (Standard Operting  Procedure) เพื�อให้สอดคล้องกับ GDPR ในทนัที พร้อมทั8งจัดการฝึกอบรมพนักงานทุกคนให้
รับทราบรายละเอียดและวธีิปฎิบติัที�ถกูตอ้งในการร้องขอขอ้มูล การใชข้อ้มูลและการจดัเก็บขอ้มูลของลกูคา้ รวมถึงการแจง้ให้
ลูกคา้รับทราบ และอนุญาตให้บริษทันาํขอ้มูลของลูกคา้ไปใชใ้นระบบที�เกี�ยวขอ้งกบัการให้บริการ ซึ� งถือเป็นการปรับเปลี�ยน
ระบบการเก็บขอ้มูลของบริษทัให้มีมาตรฐานมากยิ�งขึ8น ในประเทศไทยไดมี้การประกาศใช้ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล. พ.ศ. 2562” เพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�จะมีผลกระทบไปถึงการรักษาความลบั (Confidentiality)  ความถกูตอ้งสมบรูณ์ 
(Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ของขอ้มูลส่วนบุคคล ที�อาจก่อให้เกิดแนวโนม้การเกิดผลกระทบเชิงลบหรือ
ความเสียหายในระดบับุคคลหรือองคก์ร บริษทัไดจ้ดัทาํนโยบายคุม้ครองขอ้มุลส่วนบุคคล และแนวปฎิบติัเพื�อให้สอดคลอ้งกบั
พ.ร.บ.ดงักล่าว และเตรียมการอบรมพนกังานทุกคนเพื�อสร้างความเขา้ใจในรายละเอียดของกฎหมายดงักล่าว 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
บริษทัมุ่งเน้นความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้อย่างโปร่งใส ซื�อสัตยสุ์จริต และเป็นธรรม ควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจ
อยา่งย ั�งยนืตามกรอบนโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทานของบริษทัครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนใส่
ใจในประเดน็ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั โดยมีเป้าหมายในการสนบัสนุน ส่งเสริม และพฒันาคู่คา้และหุน้ส่วนทางธุรกิจ
ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัทั8งทางตรงและทางออ้ม เพื�อร่วมกนัสร้างห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ที�มีความรับผดิชอบ
ต่อสังคมในระยะยาว โดยมีการกําหนดจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติของคู่ค้า (Code of Conduct & Guidelines for 
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Business Partners and Suppliers) ที�มุ่งเนน้เรื�องจริยธรรมทางธุรกิจ การปฎิบติัต่อแรงงานตามหลกัสิทธิมนุษยชน อาชีวอนามยั
และความปลอดภยั ความย ั�งยืนทางสิ�งแวดลอ้ม การปรับปรุงประสิทธิภาพและการพฒันานวตักรรมของสินคา้ ผลิตภณัฑ์และ
บริการต่างๆ   เพื�อใหคู่้คา้และพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทัฯ ยดึถือเป็นแนวปฏิบติั และนาํไปสู่การประยกุตใ์ชก้บับริษทัของคู่
คา้ตามความเหมาะสม โดยไดแ้จง้ให้คู่คา้และหุ้นส่วนทางธุรกิจทั8งหมดรับทราบจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบติัของคู่คา้
ของบริษทั 
ในปี efge บริษทัไดข้ยายระบบการจดัเก็บขอ้มูลของคู่คา้ BEE SCM Procurement System ครอบคลุมธุรกิจโรงแรม จากเดิมเริ�ม
ใชใ้นพื8นที�กรุงเทพมหานคร ] โรงแรม เป็น ls โรงแรม ภายใตร้ะบบการจดัซื8อจดัจา้งรวมพื8นที� สินคา้เดียวราคาเดียว ทาํให้
สามารถสั�งซื8อสินคา้ในราคาที�ถกูลง และขยายโอกาสในการคา้ใหก้บัคู่คา้เพิ�มขึ8นดว้ย โดยหลงัจากมีการปรับเปลี�ยนระบบจดัซื8อ
จดัจา้งรวมพื8นที� สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายไดถึ้งร้อยละ 10 
จาํนวนคู่คา้ทั8งหมดของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร ในปี efge รวม  lt,gqq ราย บริษทัไดจ้ดัทาํขอ้มูลและวิเคราะห์คู่คา้ของ
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารโดยมีการจดัลาํดบัความสาํคญัของคู่คา้เป็น] กลุ่มคือ กลุ่มคู่คา้ที�มีความสาํคญัมาก กลุ่มคู่คา้ที�มี
ความสาํคญัปานกลาง และกลุ่มคู่คา้ทั�วไป โดยใชข้อ้มูลจากมูลค่าการสั�งซื8อ คะแนนจากการประเมินคู่คา้ ความสมัพนัธ์ในฐานะ
คู่ค้าที�ดี การทาํธุรกิจร่วมกันตามหลกัธรรมาภิบาลที�ดี และเป็นคู่ค้าที�ดาํเนินกิจการตามนโยบายเป็นมิตรต่อสังคมและ
สิ�งแวดลอ้มอยา่งจริงจงัและต่อเนื�อง  
ในปีefge มีคู่ค้ารายใหม่เพิ�มขึ8นคิดเป็นร้อยละ f ของคู่คา้ทั8งหมด โดยคู่ค้ารายใหม่จะตอ้งผ่านการคดักรองโดยมีขอ้กาํหนด
เบื8องตน้คือ ตอ้งมีสถานประกอบการที�ชดัเจน ผลิตภณัฑ์หรือบริการจะตอ้งไดร้ับการรับรองมาตรฐานตามที�กฎหมายกาํหนด 
และผ่านการทดสอบพร้อมทั8งสามารถปฎิบติัตามขอ้กาํหนดในการรับ-ส่งสินคา้ อาหารและบรรจุภณัฑ์ที�สมัผสัอาหารเพื�อให้
สอดคลอ้งกับระบบอาหารปลอดภยั (Food Safety System) มาตรฐานของ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 
และ ISO 22000 : Food Safety Management System และมีใบรับรองวตัถุดิบที�สามารถสัมผสัอาหารได้อย่างปลอดภัยจาก
สถาบนัรับรองคุณภาพต่าง ๆ เช่น SGS, มาตรา etf กระทรวงสาธารสุข, Intertek, ALS รวมถึงการมีมาตรฐานของวตัถุดิบจาก
แหล่งผลิตที�ไม่ทาํลายสิ�งแวดลอ้ม เช่นกระดาษที�ตดัจากป่าปลูก ไม่ทาํลายป่าไมธ้รรมชาติ BRC, FSC รวมทั8งมีการตรวจสอบ
ขอ้มูลดา้น ESG ของคู่คา้รายสาํคญัว่ามีการปฎิบติัในประเด็นที�เกี�ยวขอ้งในดา้นเศรษกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้มหรือไม่ รวมถึง
หลกัปฎิบติัเบื8องตน้ของคู่คา้ เช่นจะตอ้งนาํบรรจุภณัฑ ์เช่น ถุงพลาสติก ลงักระดาษ กล่องโฟม กลบัไปดว้ยทุกครั8 งที�นาํสินคา้มา
ส่ง เพื�อช่วยลดปริมาณขยะ นอกจากนี8 บริษทัยงัไดก้าํหนดให้มีการสุ่มตรวจสินคา้ทางด้านความปลอดภยัของอาหารอย่าง
สมํ�าเสมอ และมีมาตรการลงโทษขั8นสูงสูดคือระงบัการสั�งซื8อเฉพาะรายการ หรือยกเลิกทั8งหมดทุกรายการ 
การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัและคู่คา้เป็นเรื�องที�มีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ�ง บริษทัมีการจดัประชุมคู่คา้หลกัเป็นประจาํ
ทุกปี โดยมีคู่คา้ของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารจาํนวน eeq ราย เขา้ร่วมประชุมเพื�อทบทวนระเบียบวิธีปฎิบติัในการจดัส่ง
สินคา้ การควบคุมคุณภาพสินคา้ และความรู้ใหม่ดา้นความปลอดภยัของอาหารและเรื�องการบริหารจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มอยา่ง
ย ั�งยนืที�คู่คา้สามารถนาํไปปรับใชใ้นการทาํธุรกิจ  
การสั�งซืXอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที�เป็นมติรกบัสิ�งแวดล้อม 
หลงัจากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารไดมี้นโยบายการปรับเปลี�ยนสินคา้หรือผลิตภณัฑที์�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้มมาใช ้ในปี 
efge ไดท้าํการจดัซื8อหลอดพลาสติกที�ผลิตจากวสัดดุย่อยสลายไดต้ามธรรมชาติรวม g,ltu,uuu หลอด  สาํหรับธุรกิจโรงแรม 
2,500,uuu หลอดและธุรกิจอาหาร ],690,uuu หลอด 
สั�งซื8อผลิตภณัฑ์กระดาษทิชชู กล่องกระดาษ และถุงกระดาษใส่อาหารที�ย่อยสลายได ้จากคู่คา้ที�ใช้วตัถุดิบจากป่าปลูก เพื�อ
สนบัสนุนการจดัการทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ั�งยนื ผา่นการเลือกใชสิ้นคา้ที�มีตรามาตรฐาน FSCTM  ในส่วนของธุรกิจอาหารไดเ้ริ�ม
ใชถุ้งกระดาษ ทดแทนการใชถุ้งพลาสติกสาํหรับแบรนด ์OOTOYA, Thai Terrace             
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การดําเนินงานมิติสังคม 
ปี efge บริษทัฯ มีเป้าหมายในการดาํเนินงานดา้นสังคมในการพฒันาศกัยภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที�ดีแก่พนกังาน มุ่งมั�น
ช่วยเหลือและพฒันาสงัคมดา้นต่างๆ  ภายใตแ้นวคิดเพื�อมุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนและสงัคมอยา่งย ั�งยนื 
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
การสรรหาบุคลากรของบริษทั ทั8งในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารต่างใหค้วามสาํคญัในการปฎิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน ใน
เรื�องของความเสมอภาค ศกัดิ_ และสิทธิในการไดรั้บการปฎิบติัต่อมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่แบ่งแยกเชื8อชาติ สีผวิ เพศ อาย ุ
ศาสนาและความเชื�อ โดยเปิดโอกาสให้ทุกเชื8อชาติสามารถเขา้มาเป็นพนกังาน โดยคาํนึงถึงคุณสมบติัและคุณวุฒิที�เหมาะสม
สําหรับตาํแหน่งงานต่างๆ พนักงานในองค์กรสามารถหมุนเวียน หรือโอนยา้ยไปปฎิบติังานในพื8นที�ต่างๆ ได้ตามความ
เหมาะสมเพื�อพฒันาทกัษะและเพิ�มโอกาสดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ พนกังานใหม่ทุกคนจะไดรั้บการปฐมนิเทศ เพื�อใหเ้ขา้ใจ
วิสัยทศัน์ ค่านิยมและวฒันธรรมขององคก์ร รวมทั8งขอ้กาํหนด สวสัดิการต่างๆ ก่อนเริ�มทาํงาน ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั
ในหลากหลายพื8นที�ทั�วโลก การปฎิบติัต่อแรงงานเพื�อให้สอดคลอ้งกบักฎหมายและหลกัดา้นสิทธิมนุษยชนจึงเป็นประเด็นที�
ฝ่ายบริหารใหค้วามสาํคญั บริษทัมีพนกังานในความดูแล กว่า ]u สญัชาติ จากพื8นฐานวฒันธรรมที�หลากหลาย บริษทัถือปฎิบติั
ตามกฎหมายแรงงานสากล มีการกาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการที�เหมาะสมตามประสบการณ์และความสามารถ และ
เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนในกลุ่มธุรกิจเดียวกนัเพื�อใหพ้นกังานทุกระดบัทั8งชายและหญิงไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งเท่าเทียมกนั  
การดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
เรื�องสิทธิมนุษยชน เป็นอีกหนึ� งประเด็นที�องค์กรต่างๆ และภาคธุรกิจทั�วโลกให้ความสําคญั เนื�องจากมีการดาํเนินงานที�ไม่
เหมาะสมหรือเกี�ยวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาจจะเกิดผลเสียต่อภาพลกัษณ์และความเชื�อมั�นขององคก์ร บริษทัฯ จึงได้
จดัทาํนโยบายสิทธิมนุษยชน เพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานและหลกัปฎิบติับนหลกัการเคารพเกียรติและศกัดิ_ ศรีต่อกนั
อย่างเท่าเทียมตามหลกักฎหมาย และหลกัการสากลแห่งสหประชาชาติดา้นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights : Implementing the Protect, Respect, Remedy Framework (UNGPs) และหลักการ
และสิทธิขั8นพื8นฐานในการทาํงานขององคก์รแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization; ILO Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work) โดยไม่เลือกปฏิบติัด้วยเหตุแห่งเชื8อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพนัธุ์ หรือ
สถานะอื�นใด   
ในปี efge พนกังานของบริษทัไดเ้ขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการในหลกัสูตร Better Business for Children:การตรวจสอบสิทธิเด็ก
รอบดา้น (Children’s Rights Due Diligence) และไดมี้การวิเคราะห์ผลกระทบของธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน 
โดยวิธีที�สอดคลอ้งกบัหลกัการชี8แนะว่าดว้ยธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights - UNGP) ตามกรอบแนวปฎิบัติ  “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business 
Principles - CRBP)”โดยองค์การทุนเพื�อเด็กแห่งสหประชาชาติ (องค์การยูนิเซฟ) และพบว่าบริษทัไดมี้การดาํเนินงานตาม
กรอบของ CRBP ที�เกี�ยวขอ้งกบัหลกัารดงักล่าวในหวัขอ้การส่งเสริมให้เด็กเขา้ถึงบริการที�มีความปลอดภยั โดยการให้บริการ
ดงักล่าวเกิดจากความเขา้ใจถึงความตอ้งการของเด็กและตอบสนองจินตนาการที�เด็กสามารถเขา้ถึงได ้และส่งเสริมความรู้ผา่น
กิจกรรมอาทิ Kids Club และ Kids Spa รวมไปถึง Kids Menu ที�สร้างสรรค์เมนูอาหารสําหรับเด็กที�มีประโยชน์ สะอาด 
ปลอดภยั ออกแบบการจดัวางอาหารใหเ้ดก็ไดส้นุกและเพลิดเพลินกบัมื8ออาหารพร้อมความอร่อย 
การดูแลพนักงานและการสร้างความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร 
บริษัทได้กําหนดสวสัดิการและผลตอบแทนต่างๆอย่างเหมาะสมแก่พนักงานตามที�กฎหมายกําหนด อาทิ ค่าตอบแทน 
ประกนัสังคม ประกนัสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล กองทุนเงินสํารองเลี8ยงชีพ เครื�องแบบพนักงาน ห้องอาหารพนักงาน ห้อง
พยาบาลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในระหว่างการปฎิบติังาน พร้อมสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ที�เหมาะสมใหก้บัพนกังาน โดยใน
ปี efge ไดมี้การปรับปรุงโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจาํปีให้เหมาะสมยิ�งขึ8น ปรับปรุงห้องอาหารพนกังาน เพิ�มจุดพกัผอ่น
ของพนกังาน  ปรับปรุงและเพิ�มตึกหอพกัพนกังาน รวมถึงที�จอดรถพนกังาน และยงัรวมไปถึงการปรับปรุงตกแต่งสาํนกังาน
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ออฟฟิศเพื�อสร้างบรรยากาศที�ดีในการทาํงาน นอกจากนี8 ในธุรกิจอาหารไดมี้การปรับปรุงค่าเบี8ยเลี8ยงพนกังาน ค่าเดินทาง(การ
โดยสารเครื�องบินสายการบินตน้ทุนตํ�า) ค่าที�พกั ค่ารักษาพยาบาล ค่าของเยี�ยม สิทธิการลาอุปสมบท และการปรับวนัหยุด
พกัผอ่นประจาํปี 
การพิจารณาค่าตอบแทนของผูบ้ริหารและพนกังานให้สอดคลอ้งกบัหน้าที�ความรับผิดชอบ และแข่งขนักบัตลาดแรงงานทั�วไป
ได ้บริษทัไดมี้การสาํรวจและเทียบเคียงค่าตอบแทนขององคก์รชั8นนาํและกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนัเป็นประจาํทุกปี 
เพื�อนําข้อมูลมาทบทวนและปรับหลกัเกณฑ์ต่างๆในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน กระบวนการพิจารณาปรับขึ8นเงินเดือน
ประจาํปีและการจ่ายเงินโบนัสตามเกณฑ์การประเมินผลการทาํงานของพนักงานของบริษทั เพื�อเป็นการรักษาบุคลากรที�มี
คุณภาพและมีความสามารถในการขบัเคลื�อนองคก์รใหเ้ติบโตอย่างย ั�งยืน  ทั8งนี8 ความแตกต่างทางเพศ ศาสนา เชื8อชาติ ไม่มีผล
ต่อการกาํหนดค่าตอบแทนและการเลื�อนตาํแหน่งของพนกังาน 
ความปลอดภัยและชีวอนามยั 
บริษทัให้ความสาํคญัอย่างยิ�งในเรื�องการขบัเคลื�อนองค์กรให้ปราศจากอุบติัเหตุและลดจาํนวนผูไ้ดร้ับบาดเจ็บจากการทาํงาน 
การลดความเสี�ยงที�นาํไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยจากการทาํงานของพนักงานอนัจะส่งผลต่อการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ  โดยไดมี้การกระบวนส่งเสริมสุขภาพที�ดีของพนกังาน ระบุเหตุแห่งอนัตรายและประเมินความเสี�ยงใน
กิจกรรมการดาํเนินงานของบริษทัฯ พร้อมทั8งการทบทวนมาตรการควบคุมและป้องกนัอย่างต่อเนื�อง นอกจากนี8  บริษทัฯ ยงั
ดาํเนินการจดัตรวจสุขภาพประจาํปี โดยมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพพเิศษเฉพาะกลุ่มพนกังานที�ตอ้งสมัผสัอาหารอย่างใกลชิ้ด 
เพื�อความปลอดภยัต่อตวัพนกังานและลูกคา้ที�มาใชบ้ริการ การอบรมวิธีปฎิบติัตวัในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ�งถือเป็นเรื�องสาํคญั
สาํหรับธุรกิจโรงแรม มีการจดัอบรมดบัเพลิงขั8นตน้และฝึกซอ้มการอพยพหนีไฟเป็นประจาํทุกปี เพื�อเป็นการเตรียมความพร้อม
หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยพนักงานทุกคนที�ผ่านการอบรมหลกัสูตรการฝึกซ้อมดบัเพลิงและหนีไฟ Basic Fire Fighting 
Course จะไดร้ับประกาศนียบตัรด้วย บริษทัไดมี้การทบทวนแนวปฎิบติัด้านความปลอดภยัและชีวอนามยัเพื�อทาํให้เกิดการ
พฒันาองค์ความรู้ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้สอดคล้องกบักฎหมาย ข้อบงัคบั และ
มาตรฐานสากลเพื�อยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้ดียิ�งขึ8นพร้อมจดัทาํ
แผนการรับมือในเรื�องความปลอดภยัไวด้ว้ย 
การสํารวจความพงึพอใจของพนักงานต่อองค์กร 
  บริษทัมีการจดัทาํแบบสํารวจความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรเป็นประจาํทุกปี เพื�อรับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากพนกังาน โดยขอ้มูลที�ไดจ้ะนาํมาวิเคราะห์ เพื�อจดัทาํแผนในการดูแลพนกังานอย่างรอบดา้น ยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของพนกังานนาํไปสู่การพฒันาให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน บริษทัไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการสวสัดิการ เพื�อรับฟัง
ความคิดเห็นของพนกังาน รวบรวมขอ้มูลเพื�อเขา้สู่กระบวนการนาํเสนอฝ่ายบริหาร ในการทบทวนและพิจารณาอยา่งรอบคอบ
ในการปรับปรุงสวสัดิการการดูแลพนกังานให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยในปี efge กลุ่มธุรกิจโรงแรมตั8งเป้าความพึง
พอใจของพนักงานอยู่ที� su % ผลสํารวจอยู่ที� sl % เพิ�มขึ8นจากปี efgl และอนัดบัผลคะแนนรวมอยู่ในลาํดบัที� e ของกลุ่ม
เซ็นทรัล ในขณะกลุ่มธุรกิจอาหาร ผลสาํรวจอยูที่� gg % เท่ากบัปีก่อน นาํไปสู่การพฒันา Action Plan ของแต่ละแบรนดอ์าหาร 
เพื�อสร้างความพึงพอใจใหก้บัพนกังานใหม้ากขึ8น 
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*ในปี efgl-efge มีการปรับแบบการสาํรวจความพึงพอใจของพนกังานโดยใชร้ะบบ AON Hewitt 

การขับเคลื�อนวัฒนธรรมองค์กร I•CARE  
บริษทัมีเป้าหมายในการขบัเคลื�อนวฒันธรรมองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ไปสู่พนกังานทุกคน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี�ยวกบัวฒันธรรมองคก์ร I•CARE มุ่งเนน้ความสาํคญัของการปลูกฝังวฒันธรรมในเรื�องนวตักรรม (Innovation) ภายในองคก์ร 
ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีต่อกัน (Relationship) ภายในองค์กรผ่านกระบวนการ Coaching และส่งเสริมการดูแล ใส่ใจ ให้
ความสาํคญักบัเพื�อนพนกังานในทุกๆ ช่วงประสบการณ์การเป็นพนกังาน (Relationship)  
ในปี 2562  ธุรกิจโรงแรมไดมี้การจดักิจกรรม  “I•CARE Recognition Activity” เพื�อสื�อสารและสร้างความรู้ ความเขา้ใจเรื�อง
ค่านิยมและวฒันธรรมขององ์กร โดยส่งเสริมให้พนกังานส่งผลงานที�แสดงออกถึงความหมายของ I•CARE ที�พนกังานนาํมา
ปรับใช้ในชีวิตประจาํวนั สร้างผลงานออกมาเป็นรูปธรรม และจดัทาํวีดีโอแบบทดสอบเกี�ยวกับวฒันธรรมองค์กร เพื�อวดั
ความรู้ความเขา้ใจของพนกังาน  
สําหรับธุรกิจอาหารได้จดักิจกรรม I•CARE Team Building เพื�อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจผ่านกิจกรรม ให้แก่หน่วยงาน
สนบัสนุนและแบรนดต่์างๆ  จดัการอบรม I•CARE Board Game เพื�อใหพ้นกังานเกิดความรู้ ความเขา้ใจในวฒันธรรมองคก์ร 
I•CARE อีกทั8งสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ และตดัสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมที�เหมาะสมตามวฒันธรรมองคก์ร จดัทาํ
โครงการ Driving Innovation เพื�อส่งเสริมพนกังานทุกคนใหต้ระหนกัและเห็นความสาํคญัในวฒันธรรมองคก์รเรื�อง Innovation 
อีกทั8งส่งเสริมให้นาํไปประยุกต์ใช้กบัการใช้ชีวิตและการทาํงาน จดัทาํโครงการ Well Being ( Work and Life Balance) เพื�อ
ส่งเสริมพนกังานทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที�สมดุลทั8งในดา้นการงาน และการใชชี้วิตอย่างมีความสุข โดยมุ่งให้ความสาํคญัใน
เรื� อง Happy Body, Happy Heart, Happy Society, Happy brain จัดทําโครงการ The Power of Recognition เพื�อส่งเสริมให้
พนกังานไดชื้�นชม ชมเชยผูที้�ทาํดี อีกทั8งยงัถือเป็นการสร้างพลงัใจให้คนทาํดีอยากทาํดีต่อๆ ไป พร้อมกบัการเป็นตน้แบบที�ดี
ใหแ้ก่พนกังานอื�นๆ อนัจะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศในการทาํงานที�ดี มีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัเสริมสร้างความสมัพนัธ์ ความรัก 
ความผกูพนัที�มีต่อเพื�อนพนกังาน ทีมงาน และองค์กรต่อไป จดัทาํโครงการ Coaching Culture เพื�อส่งเสริมพนกังานทุกคนให้
ตระหนกัและเห็นความสาํคญัในการพฒันาบุคลากร ผา่นการสอนงาน การมอบหมายงาน และการ Coaching  เพื�อร่วมกนัสร้าง
และพฒันาคนเก่งใหแ้ก่องคก์ร จดัทาํโครงการ People Award / People Manager เพื�อส่งเสริมพนกังานทุกคนให้ตระหนักและ
เห็นความสําคญัในวฒันธรรมองค์กรเรื�อง Relationship โดยส่งเสริมให้มีการดูแล ใส่ใจ ให้ความสําคญักบัเพื�อนพนกังานใน
ทุกๆ ช่วงประสบการณ์การเป็นพนกังาน 
การพฒันาบุคลากร 
ในปี 2562 ทางฝ่ายจดัฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร ไดจ้ดัทาํพิจารณาทบทวนการจดัทาํแผนการฝึกอบรม Training Road Map 
สาํหรับพนกังานในธุรกิจโรงแรม จากการวิเคราะห์ศกัยภาพและความตอ้งการของพนกังานในแต่ละระดบั ภายใตชื้�อ Talent 
Development & Culture eult โดยมีกรอบการทาํงาน ] ดา้นคือ Training, Career Development  และ Culture & Engagement 
โดยวางเป้าหมายในการได้จดัฝึกอบรมด้าน Leadership & Functional ให้กับพนักงานทุกระดบั จาํนวน 4,439 ครั8 ง คิดเป็น
จาํนวนชั�วโมงทั8งสิ8น 66,228 ชั�วโมง ประกอบไปด้วยการพฒันาทกัษะในด้านต่างๆ อาทิ Tricks of Talk, Centara Spirit & 
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Service Excellence, People Manager Program, Problem Solving & Decision Making แ ล ะ  Turning Negativity into Positivity  
นอกจากนี8 ยงัสนบัสนุนให้พนกังานไดมี้โอกาสเขา้อบรมกบัหน่วยงานและผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นที�ตรงกบัสายงานของตนเอง 
เพื�อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นงานที�ไดรั้บมอบหมายใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น จาํนวนพนกังานที�เขา้รับการอบรมและพฒันาทกัษะ
ดา้นต่างๆ คิดเป็น tu % จาํนวนพนกังานทั8งหมด จาํนวนชั�วโมงการอบรมเฉลี�ย lq ชั�วโมงต่อคนต่อปี  
ในปี efge ไดมี้การนาํเทคโนโลยเีขา้มาพฒันาระบบการอบรมและพฒันาพนกังานในรูปแบบออนไลน์ หวัขอ้ จรรยาบรรณใน
การทาํงาน และ การต่อดา้นการทุจริต ซึ�งพนกังานไดเ้ริ�มเขา้เรียนในระบบดงักล่าวเสร็จสิ8นไปแลว้ 96% ของจาํนวนพนกังาน
ทั8งหมด พร้อมการทดสอบความรู้ความเขา้ใจจากการเรียน เพื�อสร้างความตระหนกัรู้ ให้พนักงานไดเ้กิดความใส่ใจเรื�องการ
ต่อตา้นการทุจริตที�เกิดในองคก์รมากยิ�งขึ8น และยงัมีแผนจะพฒันาการเรียนผา่นระบบออนไลน์เพิ�มมากขึ8นในปีต่อๆ ไป  
สําหรับพนักงานในธุรกิจอาหาร กาํหนดเป้าหมายในการจดัอบรมหลกัสูตรที�สําคญัจาํนวน qq หลกัสูตร ได้แก่หลกัสูตร
ผูบ้ริหารและผูน้าํ (Management & Leadership) จาํนวน lf หลกัสูตร, หลกัสูตรภาคบงัคบั (Compulsory) จาํนวน llหลกัสูตร, 
หลกัสูตรทางเลือก (Selective/ self needs) จาํนวน q หลกัสูตร, หลกัสูตรเฉพาะทางในการทาํงาน (Functional/ by request) 
จาํนวน t  หลกัสูตร, หลกัสูตรทางดา้นภาษา (Language) จาํนวน e หลกัสูตร, หลกัสูตรโปรแกรมก่อนเริ�มงาน (On boarding 
Program)         จาํนวน e หลกัสูตร, หลกัสูตรเสริมโครงการพิเศษ (Centrality) จาํนวน l หลกัสูตร โดยพนกังานเขา้ร่วมอบรม
คิดเป็นร้อยละ 30.52 ของพนกังานทั8งหมด  เป็นชาย 1,469 คน คิดเป็น 37.64%   หญิง 2,434 คน คิดเป็น  62.36% ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการอบรม คิดเป็น  93.6% เพิ�มขึ8นจากปีก่อน  2.6% 
การขับเคลื�อนการส่งเสริมนวัตกรรมในการดําเนินธุรกิจขององค์กร 
ในปี efge ไดมี้การจดัทาํโครงการส่งเสริมนวตักรรมในการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร ในชื�อ Best Practice Exchange (BPE) โดย
เปิดโอกาสให้พนกังานทุกหน่วยงานนาํเสนอนวตักรรมใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที�สามารถสร้างรายได ้ลดค่าใช้จ่าย  สร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้หรือพนกังาน  สร้างการยอมรับจากบุคคลภายนอก ตามแนวทางการดาํเนินการดา้นความย ั�งยนืของ
บริษทั โดยมีคณะกรรมการของโครงการ Best Practice Exchange (BPE) พิจารณาโครงการที�นาํเสนอทั8งหมด gu โครงการ และ
คดัเลือกเหลือ et โครงการที�ผ่านเกณฑ์ “Best Practice” และมี f โครงการที�สามารถนาํไปปฎิบติัจริงในกลุ่มโรงแรมพร้อม
ผลสาํเร็จของการโครงการดงักล่าว อาทิเช่น โครงการประหยดันํ8า ที�เซ็นทาราราสฟชิูรีสอร์ทและสปา มลัดีฟส์ มีการติดตั8ง Low 
Flow Strainer เพื�อปรับอตัราการไหลของฝักบวั ก็อกนํ8าอ่างลา้งหนา้ และสายฉีดชาํระในหอ้งนํ8า โดยโครงการเริ�มดาํเนินมาเป็น
ระยะเวลาประมาณ q เดือน สามารถประหยดันํ8 าได้ le,fuu ลิตร/วนั คิดเป็น ]rf,uuu ลิตรต่อเดือน และใน l ปี จะสามารถ
ประหยดันํ8า q,fge,fuu ลิตร เป็นการประหยดัค่านํ8าไดเ้ดือนละ es,uuu บาท หรือ ราว ]]r,fuu บาทต่อปี  
สาํหรับธุรกิจอาหาร  จดัทาํแอปพลิเคชนั omni channel เพื�อเชื�อมต่อทุกช่องทางที�เขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น
ช่องทางการรับประทานที�ร้าน การซื8อกลบับา้น การส่งถึงบา้น รวมทั8งระบบ CRM ดว้ย และมีการปรับปรุงระบบ POS เพื�อ
อาํนวยความสะดวกและเพิ�มความแม่นยาํใหก้บัการทาํงานที�หน้าร้าน และ ปรับปรุง ระบบฐานขอ้มูลหลงับา้นเพื�อการนาํขอ้มูล
ลกูคา้มาใชใ้หมี้ประสิทธิภาพมากขึ8น ซึ�งจะช่วยในเรื�องการใหบ้ริการลกูคา้ การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิ�งขึ8น 

ในปี  2562 นี8  โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบี์ชรีสอร์ท หวัหิน และบริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จาํกดั ไดรั้บรางวลั
องคก์ร์ที�สนบัสนุนการจา้งงานคนพิการดีเด่น จากกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมั�นคงของมนุษย ์ 
โครงการพฒันาบุคลากร 
บริษทัมีเป้าหมายในการสร้างบุคคลากรที�มีคุณภาพทั8งในดา้นทกัษะและความรู้ในงานดา้นการโรงแรมและงานบริการเพื�อ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน ดงันั8นจึงไดมี้การดาํเนินโครงการเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าวอยา่งต่อเนื�อง  ดงันี8   
โครงการ Management Development Program (MDP)  
โครงการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรดา้นการโรงแรมเพื�อกา้วขึ8นสู่สายงานการบริหารจากปี efqs จนถึงปัจจุบนั มีพนกังานเขา้
ร่วมโครงการทั8งหมด lg รุ่น จาํนวน lfu คน ในปี efge มีพนกังานเขา้ร่วมโครงการนี8  t คน ปัจจุบนัพนกังานที�ผา่นโครงการนี8  
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และยงัคงทาํงานอยู่ที�โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทั8งหมด f] คน มีความมั�นคงในอาชีพ เติบโตก้าวหน้า ไดเ้ลื�อน
ตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารเซ็นทารา ถือเป็นแบบอยา่งที�ดีใหก้บัรุ่นนอ้งในปีต่อไป 
โครงการฝึกอบรมเพื�อพัฒนาพนักงานที�มีศักยภาพ (Succession Plan) 
เริ�มตน้โครงการเมื�อปี 2557 จนถึงปี 2561 มีพนักงานเขา้ร่วมโครงการทั8งหมด 224 คน ในปี 2562 มีพนกังานเขา้ร่วมโครงการ
ดงักล่าว 92 คน 

 
โครงการ c สร้าง: สร้างฝัน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างอนาคตกบัเซ็นทารา cCs: Centara Career Creative for Children)  
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ได้จดัทาํโครงการ 4Cs เพื�อพฒันาฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านฝีมือแรงงานของ
เยาวชนผูด้้อยโอกาส ที�สําเร็จการศึกษาชั8นมธัยมปีที� g จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์โรงเรียนโสตศึกษา และโรงเรียนสาํหรับนกัเรียนที�พิการทางสายตา เขา้ร่วมโครงการเป็นระยะเวลา f เดือน โดยใน
ระหว่างการฝึกอบรม จะได้รับสวสัดิการด้านที�พกั อาหาร เครื� องแบบ อุปกรณ์ เงินเบี8 ยเลี8 ยง ประกันสุขภาพ และได้รับ
ประกาศนียบตัรเมื�อสาํเร็จการฝึกอบรม และมีโอกาสไดรั้บเขา้เป็นพนกังานประจาํในโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราใน
จงัหวดัต่างๆ จนถึงปี efge มีจาํนวนนกัเรียนที�สาํเร็จการฝึกอบรมจากโครงการดงักล่าวรวม seg คน และไดรั้บเขา้เป็นพนกังาน
ของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารารวม glf คน งบประมาณสาํหรับโครงการนี8 รวมทั8งสิ8น l],e]r,luu บาท ส่วนหนึ� ง
ไดรั้บการสนบัสนุนจากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จาํนวน f,]fs,ffq บาท ทั8งนี8 มีนกัเรียนที�เขา้ร่วมโครงการนี8
และยงัคงร่วมงานกบัเซ็นทาราในแต่ละภูมิภาคอยู่เป็นจาํนวนมาก โครงการนี8นับเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้เยาวชนมี
รายไดไ้ม่นอ้ยกว่า lr,uuu บาท อีกทั8งยงัเป็นใบเบิกทางสู่การเติบโตในสายงานที�ตวัเองทาํอยูไ่ดเ้ป็นอยา่งดี  

 
การลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศ 
กลุ่มธุรกิจร้านอาหารและการบริการ ได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับสํานักงานการอาชีวศึกษา และ
สถาบนัการศึกษาทั8งภาครัฐและเอกชนทั�วประเทศ  เพื�อดาํเนินโครงการทวิภาคี สหกิจศึกษาและฝึกงาน  สาํหรับการเตรียมความ
พร้อมในการดูแลและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนกัเรียน โดยเริ�มโครงการฯ ตั8งแต่ปีพ.ศ. efqr  มีสถาบนัการศึกษาส่ง
นกัเรียนเขา้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกว่า  ]fu แห่งทั�วประเทศ  ในปีพ.ศ. efge  บริษทัฯ ไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 
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(MOU) กบัสถานศึกษา ]e แห่ง พร้อมทั8งมีแนวทางขยายความร่วมมือทางการศึกษากบัสถาบนัการศึกษาเพิ�มขึ8นอย่างต่อเนื�อง
เพื�อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 

โครงการการศึกษาทวิภาค ี CRG 
กลุ่มธุรกิจร้านอาหารและการบริการ ไดเ้ริ�มโครงการทวิภาคี สหกิจศึกษาและฝึกงาน ตั8งแต่ปีพ.ศ. 2547  โดยทาํความร่วมมือ
ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา และระดบัอุดมศึกษาทั8งภาครัฐและเอกชนกว่า 350 แห่งทั�วประเทศ โดยอยูภ่ายใต้
การดูแลของครูฝึกในสถานประกอบการที�ผา่นการอบรมครูฝึก 30 ชั�วโมงจากสาํนกังานการอาชีวศึกษา มีครูฝึกที�ผา่นการอบรม
ทั8งสิ8น  172 คน  เพื�อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงจากครูฝึกผูช้าํนาญการ ผ่านทกัษะการถ่ายทอดอย่างถูกต้อง  พร้อม
เติบโตเป็นหวัหนา้งานที�มีคุณภาพและความเชี�ยวชาญในระยะเวลาอนัรวดเร็ว 
ปัจจุบนับริษทัฯ มีนักเรียนที�กาํลงัศึกษาในโครงการนี8 จาํนวน 1,100 คน ซึ� งบริษทัฯ มีนโยบายรับนักเรียนเข้าใหม่ทุกปีๆละ 
1,700 คนและเพิ�มขึ8นอย่างต่อเนื�อง  มีจาํนวนนักเรียนที�จบการศึกษาแล้วทั8งสิ8นกว่า 12,000 คน แบ่งเป็นผูส้ําเร็จการศึกษา
ระดบัชั8น ปวช.และปวส. จาํนวน 13 รุ่น และส่งเสริมการศึกษาอยา่งต่อเนื�องไปสู่ระดบัปริญญาตรี มีผูส้าํเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญาตรีจาํนวน  6  รุ่น  ซึ� งเป็นนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาสู่พนกังาน ภายใตชื้�อโครงการ “ไตรภาคี”  เป็นการต่อยอด
ทางการศึกษาในการสร้างและพฒันาพนกังานระดบัจดัการของฝ่ายปฎิบติัการ โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาและเติบโตในสายอาชีพ
ตามแผนพฒันาของบริษทัฯ ปีละกวา่ 40  คน  เพื�อรองรับการขยายตวัของธุรกิจและสร้างบุคลากรที�มีคุณภาพเขา้สู่ตลาดแรงงาน
ตามเป้าหมายที�ตั8งไวคื้อ “มากกว่าประสบการณ์ที�ไดจ้ากการฝึกงาน คือโอกาสความกา้วหนา้ในสายอาชีพ”   
การดําเนินงานด้านการพฒันาสังคมและสนับสนุนชุมชน 
บริษทัฯ ไดด้าํเนินงานดา้นการพฒันาสังคมและสนบัสนุนชุมชนโดยมีเป้าหมายในการร่วมสร้างความเขม็แขง็ เพื�อใหชุ้มชนใน
แต่ละพื8นที�มีการพฒันาและยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชนใหมี้คุณภาพชีวิตที�ดีขึ8น ตามนโยบายการพฒันาดา้นสงัคมอย่าง
ย ั�งยนื โดยมีการดาํเนินงานกรอบภายใตโ้ครงการเซ็นทรัลทาํ  q ดา้นของกลุ่มเซ็นทรัล โดยมุ่งเนน้ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการ
พฒันาที�ย ั�งยนื ดา้นการศึกษาและความเป็นอยูที่�ดีของคน (PEOPLE) ดา้นการพฒันาสินคา้ชุมชน (COMMUNITY) ดา้นคุณภาพ
สิ�งแวดลอ้ม (ENVIRONMENT) และดา้นความสงบสุขและการอนุรักษศิ์ลปวฒัธรรม (PEACE & CULTURES)  โดยบริษทัฯ 
ไดท้าํงานร่วมกบักลุ่มเซ็นทรัลเพื�อขบัเคลื�อนโครงการต่างๆ โดยในปี efge ใชง้บประมาณ lu ลา้น โดยมีรายละเอียดดงันี8  
โครงการพฒันาการศึกษา 
สนบัสนุนการปรับปรุงศูนยแ์พค็และบรรจุไข่นอกคอก ให้แก่นกัเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เพื�อนาํไข่ไก่จากโรงเรียนมา
จาํหน่ายที� Tops Supermarket l]u สาขาทั�วประเทศ และปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี อุปกรณ์ดนตรีโปงลางพร้อมจดัเตรียม
คอมพิวเตอร์ จาํนวน 10 เครื�องใหโ้รงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร จงัหวดักาฬสินธ์ุ เพื�อใหน้กัเรียนสามารถพฒันาศกัยภาพ
ทางดา้นดนตรีและสามารถรับงานแสดงเพื�อเพิ�มรายไดใ้หแ้ก่นกัเรียน รวมเป็นเงิน l,use,fsg บาท 
โครงการเพื�อพฒันาการศึกษาอยา่งย ั�งยนื  
 ในปี efge บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาการให้
ทุนการศึกษาต่อเนื�องแบบไม่มีขอ้ผูกมดั คือผูรั้บทุนไม่ตอ้งชดใช้หรือคืนทุนให้แก่บริษทัฯแต่อย่างใด กบันักเรียนที�มีความ
ประพฤติดี มีจิตอาสา มีผลการเรียนในระดับดี โดยส่งเสริมเยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนในสาขาที�เหมาะสมกับทกัษะ และ
ความชอบของตวัเอง ตลอดจนเลือกเรียนในสาขาที�ตลาดแรงงานมีความตอ้งการ โดยจดัสรรทุนการศึกษา แบ่งเป็นระดบัชั8น
ดงันี8  ระดบัชั8นประถมศึกษา ทุนการศึกษาละ ],uuu บาท, ระดบัชั8นมธัยมศึกษาตอนตน้ ทุนการศึกษาละ f,uuu บาท, ระดบัชั8น
ปวช. ทุนการศึกษาละ lu,uuu บาท, ระดบัชั8นปวส. ทุนการศึกษาละ eu,uuu บาท มีนกัเรียนไดรั้บทุนการศึกษาจาํนวน lsf คน 
จาก lqe สถาบนัการศึกษา จาก qu จงัหวดัทั�วประเทศ รวมมูลค่าทุนการศึกษา l,luu,uuu บาท โดยนักเรียนทุนเหล่านี8 ยงัมี
โอกาสในการฝึกงานกบับริษทัในกลุ่มเซ็นทรัลเพื�อเพิ�มพนูความรู้และทกัษะในสายวิชาชีพที�สนใจต่อไป 
โครงการพฒันาระบบการศึกษาโรงเรียนปีที� e และปีที� ] 
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 สนับสนุนการจดัทาํโครงการเพื�อการพฒันาการศึกษาอย่างย ั�งยืน กองทุนโรงเรียนประชารัฐ  รวมเป็นเงินทั8งสิ8น 
l,rr],fru บาท ให้กบั lg โรงเรียน ดงันี8 l.โรงเรียนบา้นหนองขุ่นเหล่าหลกัวิทยา 2.โรงเรียนบา้นดงอุดม 3.โรงเรียนบา้นคลอง
หมาก 4.โรงเรียนบา้นควนม่วง 5.โรงเรียนบา้นทุ่งปรือ 6.โรงเรียนบา้นทุ่งเสมด็ 7.โรงเรียนบา้นนาปง 8.โรงเรียนบา้นบางคราม 
9.โรงเรียนบา้นพรุดินนา 10.โรงเรียนบา้นย่านอุดม 11.โรงเรียนบา้นสะพานพน 12.โรงเรียนบา้นหนองนํ8 าแดง 13.โรงเรียน
วิทยาประชาคม 14.โรงเรียนบา้นหนองนาคาํ 15.โรงเรียนสะแกราชวทิยาคม 16.โรงเรียนบา้นควนสวรรค ์ 
โครงการอาสาพฒันาชุมชน  
 1.สนบัสนุนการก่อสร้างอาคารอบรมและร้านคา้ของโครงการพื8นที�วิถีชีวิตย ั�งยื�นแม่ทา จ.เชียงใหม่ โดยความร่วมมือ
ของมูลนิธิสายใยแผน่ดิน เพื�อเป็นศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรอินทรีย ์และเป็นตน้แบบดา้นการทาํเกษตรอย่างย ั�งยืน เป็นเงิน fuu,uuu 
บาท 
 e.สนบัสนุนการก่อสร้างอาคารแปรรูปอาหารกึ�งสาํเร็จรูปและอุปกรณ์ภายในอาคารของกลุ่มสตรีถนอมอาหารจาก
ปลาบา้นตราชู จ.สิงห์บุรี เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการผลิตและแปรรูปสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน ทาํให้ชุมชนมีรายไดเ้พิ�มขึ8น เป็นเงิน 
fuu,uuu บาท 
โครงการพฒันาสินคา้ชุมชน 
 1.สนับสนุนการจดังานสังคมสุขใจ ของมูลนิธิสังคมสุขใจ อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื�อพฒันาศกัยภาพของชุมชน
เกษตรอินทรียใ์นการจาํหน่ายสินคา้เกษตรภายใตโ้ครงการเซ็นทรัลทาํ ใหเ้ป็นที�รู้จกัมากขึ8น เป็นเงิน fuu,uuu บาท 

2.สนบัสนุนการจดังานมหกรรมสินคา้ชุมชนของเรา ประจาํปี 2562 ครั8 งที� 8 
โครงการพฒันาชุมชนตน้แบบ 
 สนับสนุนจดัแสดงนิทรรศการผา้ทอนาหมื�นศรีภายในพิพิธภณัฑ์ผา้ทอนาหมื�นศรี จ.ตรัง เพื�อสืบสานภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�นและอตัลกัษณ์ของผา้ทอโบราณนาหมื�นสรี ที�สืบทอดมากวา่ euu ปี และเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนในการจาํหน่าย
ผา้ทอใหก้บันกัท่องเที�ยว เป็นเงิน rqt,uuu บาท 
 
บริษทัฯ ไดร่้วมสนบัสนุนการดาํเนินงานของมูลนิธิและองคก์รต่างๆ ดงันี8  
  l.มูลนิธิภทัรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถมัภ์สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี พื�อนาํไปช่วยเหลือทางการรักษาพยาบาลผูป่้วยยากไร้ โดยเฉพาะผูป่้วยมะเร็ง และ
สนบัสนุนการพฒันางานทางดา้นวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หเ้จริญกา้วหนา้ 

e.มูลนิธิพฒันาทรัพยากรและสิ�งแวดลอ้มสากล ซึ� งใช้แนวทางพระราชดาํริฯหลกัเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวม 
“เข้าใจ เข้าถึง พฒันา” ร่วมกับ “บวร” (ความร่วมมือระหว่างบา้น บริษทั วดั ราชการ และโรงเรียน) และหลักการพุทธ
เศรษฐศาสตร์ในการดาํเนินงานของมูลนิธิฯ ถ่ายทอดองคค์วามรู้การจดัการทรัพยากรและสิ�งแวดลอ้ม 

3.สนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 
นอกจากนี8 ในแต่ละโรงแรมและแบรนดอ์าหารยงัมีเป้าหมายในการจดัทาํโครงการสนบัสนุนและพฒันาชุมชนในพื8นที�โดยรอบ
เพื�อเป็นการสานสมัพนัธ์อนัดีต่อคนในชุมชนใกลเ้คียง ดงันี8   
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรัลเวิลด ์สนับสนุนพื8นที�ของโรงแรมบริเวณลอ็บบี8สาํหรับการจดัแสดงงานศิลปะของศิลปินรุ่น
ใหม่อย่างต่อเนื�อง ในปี efge รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลงานศิลปะบริจาคให้กบัมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลที�ตอ้งการความ
ช่วยเหลือ อาทิ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,  มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กร่วมกบัศูนยโ์รคหวัใจ, มูลนิธิ
ดร.กาํจดั - ปราณี มงคลกุล, โรงพยาบาลสงฆ ์สถาบนัสุขภาพสงฆแ์ห่งชาติ 
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยร์าชการ และคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจง้วฒันะ ไดแ้บ่งพื8นที�เพื�อเปิดร้าน Community Shop 
ร้านเพื�อชุมชน เพื�อสนับสนุนให้ผูด้ ้อยโอกาส คนพิการ ผูสู้งอายุ และกลุ่มอาชีพที�สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที� เป็นมิตรต่อ
สิ�งแวดลอ้ม ไดมี้สถานที�จาํหน่ายสินคา้ เพื�อสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัว และสร้างความเข็มแขง็ให้กบัชุมชน 
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โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด  เริ�มตน้สั�งซื8อวตัถุดิบจากชุมชุมเป็นประจาํทกุอาทิตยเ์พื�อนาํมาปรุงอาหาร และเป็นการ
สร้างรายไดใ้ห้กบัชุนชนในพื8นที� นาํไปสู่การพฒันาและยกระดบัเมนูอาหาร ดว้ยการร่วมกบักลุ่มเซ็นทรัลทาํโครงการ"Chef's 
Table by Executive Chef" โดยนาํวตัถุดิบในทอ้งถิ�น เช่น ผกัฮ่องเต ้ผกักูด มะเขือเทศ ฟักทอง อโวคาโด ้ผกักาดแกว้ มาจดัทาํ
เป็นเมนูหว้ยปลาหลด q เมนู นบัเป็นการสร้างมูลค่าใหก้บัวตัถุดิบในชุมชนสู่สงัคมภายนอก 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิ์ราจบีชรีสอร์ท พทัยา จดักิจกรรม “ตลาดนดัมิราจ” หรือมหกรรมสินคา้ส่งเสริมการสร้างรายไดใ้หแ้ก่
ชุมชนโดยรอบ กิจกรรมนี8 ไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกองสวสัดิการสังคม อบต.หนองปรือ และ ศูนยก์ารพฒันาการจดั
สวสัดิการสังคมผูสู้งอายบุา้นบางละมุง โดยช่วยกนันาํสินคา้ที�มีในแหล่งชุมชนมาเปิดตลาดซื8อขายในราคายุติธรรม เพื�อสร้าง
รายไดแ้ละเผยแพร่สินคา้คุณภาพดีของชุมชนสู่ตลาดสาธารณะมากยิ�งขึ8น รวมทั8งโรงแรมเซ็นทาราแกรนดบี์ชรีสอร์ท หวัหิน มี
โครงการ Green Market ที�จดัมาอย่างต่อเนื�อง โดยเปิดโอกาสให้พนกังานและชุมชนรอบขา้งนาํผลผลิตทางการเกษตรที�ปลอด
สารพิษมาจาํหน่ายใหก้บัพนกังานและลกูคา้ 
 
ธุรกิจอาหาร โดยเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป ทาํโครงการ “จีวรรีไซเคิล ผลงานสร้างสรรค์จากขวดพลาสติก” ภายใตแ้นวคิด      
“ลดปัญหาขยะง่าย ๆ เริ�มไดที้�ตวัคุณ” เพื�อรณรงคใ์ห้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการลดใชข้ยะพลาสติก คดัแยกขวดนํ8 าพลาสติก 
ส่งมอบให้แก่ วดัจากแดง จงัหวดัสมุทรปราการ นาํไปผลิตผา้ไตรจีวรที�มีส่วนผสมของพลาสติกประมาณ ]r เปอร์เซ็นต ์ผสม
กบัเส้นใยธรรมชาติ l ผืน ใชข้วดพลาสติกทั8งหมด lf ขวด โดยไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มพนกังาน บริษทั เซ็นทรัล พฒันา 
จาํกดั (มหาชน) อีกดว้ย  ซึ� งจาํนวนขวดนํ8 าพลาสติกที�ส่งมอบให้แก่วดัจากแดงทั8งหมด r,uuu ขวด ในระยะเวลาการเปิดรับ
บริจาค l เดือน สามารถนาํไปผลิตผา้ไตรจีวรไดถึ้ง qgf ผืน 
 

การดําเนินงานด้านสิ�งแวดล้อม 
บริษทัมีความมุ่งมั�นในการดาํเนินงานดา้นสิ�งแวดลอ้มเพื�อลดผลกระทบทั8งทางตรงและทางออ้ม โดยดาํเนินโครงการ เซ็นทารา 
เอิร์ทแคร์ คือโครงการรักษสิ์�งแวดลอ้มอยา่งย ั�งยืนของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โดยผนวกกิจกรรมเพื�อสิ�งแวดลอ้ม
และแนวทางปฏิบติัที�ย ั�งยนืเขา้กบัการดาํเนินงานของเครือโรงแรม ดว้ยความมุ่งมั�นในหลกัการของความย ั�งยนื ซึ� งจะนาํพาเราสู่
เส้นทางแห่งความสาํเร็จในระยะยาว ในการบริหารจดัการการใชท้รัพยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ชุมชนต่าง ๆ 
ในพื8นที�ที�เราดาํเนินธุรกิจไดรั้บโอกาสในการพฒันาเศรษฐกิจ มีการจา้งงาน สร้างอาชีพที�ย ั�งยนืในระยะยาว  ทั8งนี8  เรามีเป้าหมาย
ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งรับผดิชอบและเคารพต่อสิ�งแวดลอ้มในพื8นที�ที�เราดาํเนินธุรกิจ 
เป้าหมายการดําเนินงานด้านสิ�งแวดล้อมในปี 2562 

 การใชพ้ลงังาน – ลดการใชพ้ลงังานของผูเ้ขา้พกัจาํนวน 2% MJ ต่อคืน 

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก – ลดการปล่อยก๊าซ GHG ของผูเ้ขา้พกัจาํนวน CO2 5% KG-e  ต่อคืน  

  การใชน้ํ8า – ลดการใชน้ํ8 าของผูเ้ขา้พกัจาํนวน  2.5% ลิตรต่อคืน 

         การจดัการขยะและของเสีย–เพิ�มอตัราขยะรีไซเคิล จาํนวน 7.5% 

ผลการดําเนินงานด้านสิ�งแวดล้อมอย่างยั�งยืนสําหรับปี hijh 

การใช้พลงังาน 
ปริมาณการใชพ้ลงังานในธุรกิจโรงแรมมีความแตกต่างกนัตามขนาด และพื8นที�ของโรงแรม พลงังานส่วนใหญ่ที�ใชม้าจากการ
ซื8อกระแสไฟฟ้า นํ8ามนัเชื8อเพลิงสาํหรับการเผาไหมแ้บบอยูก่บัที� และนํ8ามนัเชื8อเพลิงสาํหรับการเผาไหมแ้บบเคลื�อนที� ทั8งนี8  จาก
ระบบรวบรวมขอ้มูลออนไลน์ * จากโรงแรม eu แห่ง ในปี efge การใชพ้ลงังานโดยรวมลดลง q.]u% หรือ fgq.te เทราจูล (TJ) 
และการใช้พลงังานต่อห้องพกัต่อคืน เพิ�มขึ8น f.ue% หรือ lfe.uf เมกะจูล(MJ) ในขณะที�ค่าเฉลี�ยโดยทั�วไปที�ดีที�สุดจะอยู่ที� 
187.56 MJ ต่อคืนของผูเ้ขา้พกั 
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ ขอบเขต 2) 
ในปี 2562 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั8งสิ8น (ขอบเขต 1 และขอบเขต 2) 79.44 กิโลตนั
ในปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี หรือโดยเฉลี�ย 22.กิโลกรัมในปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี
ต่อคืนของผูเ้ขา้พกั ในขณะที�ค่าเฉลี�ยที�ดีที�สุดที�อิงตามขอ้มูลออนไลน์ทั�วโลกรายงานว่าโดยเฉลี�ยจะอยู่ที� 27.90 กิโลกรัมใน
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปีต่อคืนของผูเ้ขา้พกั 
การใช้นํXา 
จากระบบรวบรวมข้อมูลออนไลน์ที�ใช้สําหรับโรงแรม 20 แห่ง ปริมาณการใช้นํ8 าทั8งหมดในปี 2562 เพิ�มขึ8น 11.93% หรือ 
1,980.60 เมกะลิตร (ML) ซึ�งโดยเฉลี�ยเท่ากบั 584.65 ลิตรต่อคืนของผูเ้ขา้พกั แมว่้าปริมาณการใชน้ํ8 าจะเพิ�มขึ8นอยา่งมีนยัสาํคญั
ในปี 2562 ก็ตาม แต่ประสิทธิภาพการใชน้ํ8าของเรายงัคงอยูใ่นช่วงของเกณฑเ์ฉลี�ยมาตรฐานและค่าเฉลี�ยที�ดีที�สุดที� 758.24 ลิตร
ต่อคืนต่อผูเ้ขา้พกัและ 540.20 ลิตรต่อคืนต่อผูเ้ขา้พกั ตามลาํดบัจากระบบรวบรวมขอ้มูลออนไลน์ทั�วโลก 
 การจัดการขยะและของเสีย 
พนกังานที�ไดรั้บการมอบหมายจากแต่ละแผนกของโรงแรมแต่ละแห่งจะดาํเนินการตามขั8นตอนปฎิบตืัเพื�อลดปริมาณขยะและ
ของเสียที�เกิดขึ8นอยา่งเหมาะสม โดยปฏิบติัตามนโยบายการบริหารของเสียและการรีไซเคิล ของเสียที�แยกออกมาทั8งหมดจะถูก
รวมศูนยไ์วที้�หอ้งเก็บขยะของโรงแรมหรือพื8นที�ที�กาํหนดไว ้ซึ� งจะครอบคลุมถึงการแยกโซนอยา่งเหมาะสมสาํหรับของเสียแต่
ละประเภท ไดแ้ก่ ขยะอินทรีย ์วสัดุรีไซเคิล ขยะทั�วไป ขยะอนัตราย และขยะอิเลก็ทรอนิกส์ที�มีการกาํหนดไวอ้ย่างชดัเจน ขยะ
และของเสียจะถกูจดัเก็บและกาํจดัโดยผูใ้หบ้ริการจดัการขยะและของเสียที�ไดรั้บอนุญาตหรือมีใบอนุญาตเท่านั8น 
ในปี 2562 มีปริมาณขยะทั8งหมดที�ส่งฝังกลบจาํนวน 7,831.91 ลูกบาศก์เมตรหรือเฉลี�ย 2 ลิตรต่อคืนของผูเ้ขา้พกั จาํนวนนี8 ไม่
รวมของเสียที�นาํมารีไซเคิล นาํกลบัมาใชใ้หม่ ทาํปุ๋ยหมกัหรือเผาให้เป็นเถา้ถ่านโดยเฉลี�ย 53.60% ของปริมาณขยะและของเสีย
ทั8งหมด 
การบริหารของเสียอนัตราย 
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารามีความมุ่งมั�นที�จะลดผลกระทบที�มีต่อสิ�งแวดลอ้ม แนวทางหนึ�งที�เราปฏิบติัคือผ่านการ
บริหารจดัการสารเคมีที�มีประสิทธิภาพ เพื�อเพิ�มความปลอดภยัในสถานที�ทาํงาน ลดอุบติัเหตุจากการทาํงาน ตลอดจนลดความ
รุนแรงของผลเสียจากการรั�วไหลของสารอนัตราย  โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราจะระบุ จดัเก็บ แจกจ่าย ขนส่ง กาํจดั 
และใช้สารอนัตรายต่าง ๆ ในลกัษณะที�ลดความเสี�ยงของอนัตรายต่อระบบนิเวศ และปฏิบติัตามข้อบงัคบัในทอ้งถิ�นหรือ
มาตรฐานสากลต่าง ๆ เราพยายามอยา่งดีที�สุดเพื�อทาํให้เกิดความมั�นใจในการจดัซื8อจดัจา้งผลิตภณัฑ์และบริการที�เป็นมิตรต่อ
สิ�งแวดลอ้มทุกเมื�อที�สามารถทาํได ้
 การอนุรักษ์พลังงานและนวัตกรรม 

การเปลี�ยนหลอดไฟ LED 
เทคโนโลย ีLED มีขอ้ดีหลายประการเมื�อเทียบกบัหลอดไฟแบบทั�วไป เช่น หลอดไฟ LED จะใชพ้ลงังานนอ้ยกว่า และสามารถ
ใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพกบัระบบไฟฟ้าแรงดนัตํ�า ตลอดจนมีความปลอดภยัในการใชง้านสูงกว่าหลอดแบบทั�วไป ในปี 
2562 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารามากกว่า 75% เปลี�ยนมาใช้ระบบไฟแบบ LED ทั8งบริเวณส่วนดา้นหน้าและส่วน
ปฎิบติัการของโรงแรม ครอบคลุมพื8นที�อย่างน้อย 70% นอกจากนี8  ยงัมีกาํหนดการที�จะติดตั8งหลอด LED เพิ�มเติมในปี 2563 
และกาํหนดการเปลี�ยนใหม่นี8 จะดาํเนินต่อไปจนกวา่จะสามารถติดตั8งหลอด LED ไดค้รอบคุมพื8นที�ทั8งหมด 100% 
Intelligent Electronic Capacitor Bank  
เซ็นทาราแกรนดมิ์ราจบีชรีสอร์ท พทัยา ทาํการติดตั8ง Capacitor Bank สาํรองที�เรียกวา่ “Intelligent Electronic Capacitor Bank,” 
ซึ� งสามารถรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า และยงัสามารถออกคาํสั�งควบคุมหากตรวจพบความผิดปกติของ
แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า หรือความถี�ของกระแสไฟฟ้า หรือ ระดบัแรงดนัไฟฟ้าที�เพิ�มขึ8นหรือลดลง ให้สามารถรักษาระดบั
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ไฟฟ้าที�ตอ้งการ การติดตั8ง Intelligent Electronic Capacitor Bank นี8 ทาํใหโ้รงแรมสามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ประมาณ 
1.53% หลงัจากเปิดเดินเครื�อง Intelligent Electronic Capacitor Bank ใน 1 วนั 
Once Through Boiler 
เทคโนโลยีนี8ไดน้าํมาใชก้บัโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราแลว้ ] แห่ง เนื�องจากช่วยลดการใชพ้ลงังานลง 20% ในแต่ละ
โรงแรม ในปี 2562 โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั�นเซ็นเตอร์ อุดรธานี เป็นหนึ� งในภาคเอกชนที�ได้รับเลือกให้อยู่ใน
โครงการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในการติดตั8ง Once Through Boiler หมอ้ไอนํ8 าแบบไหลผ่านทางเดียวที�มีความจุ l ตนั เพิ�ม
อีก l แห่ง เพื�อใชง้านในระบบซกัรีด โดยใช้เครื�องนี8 ในการทาํไอนํ8 าให้ระบบซกัรีดของโรงแรมแทนการใชห้มอ้ไอนํ8าแบบท่อ
ไฟ ช่วยใหโ้รงแรมสามารถลดปริมาณแก๊สที�ใชจ้าก 418.17 กิโลกรัมเป็น 347.19 กิโลกรัมต่อวนั หรือ ประหยดัไดถึ้ง 17% 
Earth Hour 
ในปี 2562 มีพนกังานและผูเ้ขา้พกัของโรงแรมจาํนวน 2,735 คน ร่วมฉลองกิจกรรม Earth Hour เราใชส้ัญลกัษณ์รูปการปิดไฟ
กบัทุกโรงแรมในเครือเซ็นทาราทั8งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในช่วงการทาํกิจกรรม Earth Hour นี8  เราสามารถประหยดั
พลงังานได ้5,750 กิโลวตัต์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 4,065 กิโลกรัม(Co₂-e) พลงังานที�เราสามารถประหยดัได้
เทียบเท่ากบัปริมาณพลงังานที�ใชใ้นการชาร์จสมาร์ทโฟนจาํนวน 518,480 เครื�อง 
การใช้พลงังานทดแทน 

แผงพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา 
ระบบพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา เป็นหนึ�งในโครงการที�เซ็นทาราไดเ้ริ�มดาํเนินการอยา่งจริงจงั โดยเป็นทางเลือกที�น่าสนใจ
เพื�อประโยชน์ต่อสิ�งแวดลอ้ม อีกทั8งเรายงัคงมองหาโอกาสที�จะขยายโครงการพลงังานแสงอาทิตยอ์ย่างต่อเนื�องไปยงัโรงแรม
แห่งอื�น ๆ ของเราในอนาคต ที�เซ็นทารา ราส ฟชิู รีสอร์ท แอนดส์ปา มลัดีฟส์ สามารถลดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลงัจาก
ติดตั8งระบบแผงพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา ซึ� งเริ�มผลิตกระแสไฟฟ้าในเดือนธันวาคม 2562 หลงัจากติดตั8งแผงพลงังาน
แสงอาทิตยบ์นหลงัคาของอาคารหลกัในรีสอร์ททั8งหมดแลว้ เซ็นทารา ราส ฟูชิ รีสอร์ท แอนดส์ปา มลัดีฟส์ จะสามารถผลิต
พลงังานสะอาดไดป้ระมาณ 40% ของความตอ้งการใชพ้ลงังานทั8งหมด ส่งผลให้สามารถประหยดัพลงังานต่อปีเทียบเท่ากบั 
307,000 กิโลวตัตช์ั�วโมง (kWh) หรือเชื8อเพลิงดีเซลประมาณ 83,000 ลิตร 
ระบบการนําพลงังานความร้อนกลับมาใช้ใหม่ให้เกดิประโยชน์ 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิ์ราจบีชรีสอร์ท พทัยา ไดติ้ดตั8งระบบการนาํพลงังานความร้อนกลบัมาใชใ้หม่ให้เกิดประโยชน์เพื�อนาํ
ความร้อนเหลือทิ8งจากคอมเพรสเซอร์ของห้องเยน็และท่อระบายไอนํ8 าของหมอ้ตม้ไอนํ8าเพื�อนาํกลบัมาใชใ้หม่ และลดการใช้
พลงังานทั8งหมดในโรงแรม โดยมีความร้อนเหลือทิ8งที�นาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่จากระบบดงักล่าวจาํนวน r.]t กิโลวตัต์
ชั�วโมง (kWh) หรือ rq.g% ของระบบการโหลดคอมเพรสเซอร์แบบเต็มระบบ ทั8งนี8 จากโครงการประหยดัพลงังานนี8  เซ็นทารา
แกรนด ์    มิราจบีชรีสอร์ท พทัยา สามารถประหยดัพลงังานไดป้ระมาณ ]r],fqu กิโลวตัตช์ั�วโมงต่อปี ซึ� งเท่ากบัการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจาํนวน etl ตนั หรือเทียบเท่า Coe การใชไ้ฟฟ้าของ qq.r หลงัคาเรือนเป็นเวลาหนึ�งปี 
เครื�องผลติก๊าซชีวภาพ 
ขยะอาหาร หรือขยะอินทรียที์�ส่งไปยงัหลุมฝังกลบทาํให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที�มีผลกระทบอยา่งมากต่อสภาพอากาศ 
การติดตั8งเครื�องผลิตก๊าซชีวภาพเพื�อการทาํปุ๋ ยหมกัเครื�องที� e ที�เซ็นทาราแกรนดบี์ชรีสอร์ท ภูเก็ต โดยเครื�องแรกติดตั8งที�เซ็นทา
รา บาย เซ็นทารามาริสรีสอร์ท จอมเทียน เพื�อเปลี�ยนขยะอินทรียเ์หล่านี8 ใหเ้ป็นเชื8อเพลิงในการทาํอาหารและปุ๋ย สามารถช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้  ในปี 2562 เราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้61,655 กิโลกรัม (Co2-e) จากการใช้
เครื�องผลิตก๊าซชีวภาพเพื�อการทาํปุ๋ยหมกั และสามารถแปรรูปขยะอินทรีย ์32,450 กิโลกรัมแทนการฝังกลบ รวมทั8งผลิตก๊าซ
ชีวภาพเทียบเท่า LPG จาํนวน 1,492.7 กิโลกรัม 
EV Charger  
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โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเ์ซ็นทรัลเวิลด ์และโรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อุดรธานี มุ่งมั�นที�จะสร้างความย ั�งยืนและ
สนับสนุนนวตักรรมใหม่ๆ โดยทาํการติดตั8งสถานีชาร์จไฟยานพาหนะไฟฟ้า (EV Charger) สําหรับผูเ้ขา้พกัที�ตอ้งการชาร์จ
แบตเตอรี�รถยนตไ์ฟฟ้าหรือ แบตเตอรี�ไฮบริด ณ โรงแรมทั8งสองแห่ง 
แนวคดิใหม่สําหรับการบริหารจัดการของเสีย 

การบริจาคอาหารส่วนเกนิ 
โครงการดงักล่าวเป็นโครงการต่อเนื�องเพื�อช่วยเหลือผูย้ากไร้ และแกปั้ญหาอาหารส่วนเกินซึ�งดาํเนินการโดยมูลนิธิ Scholars of 
Sustenance Foundation (SOS) - ประเทศไทย โรงแรมในเครือเซ็นทาราในเขตกรุงเทพฯ ไดเ้ป็นพนัธมิตรที�ร่วมโครงการตั8งแต่ปี 
2560 ในปี 2562 มูลนิธิ SOS ไดข้ยายการบริการในการรับอาหารส่วนเกินไปยงัพื8นที�จงัหวดัภูเก็ต และ ณ สิ8นปี 2562 โรงแรมใน
เครือเซ็นทาราทั8ง ] แห่งในเขตกรุงเทพฯ พร้อมดว้ยโรงแรมอีก ] แห่งในจงัหวดัภูเก็ตบริจาคอาหารปรุงสุก เบเกอรี�  และ ผลไม ้
คุณภาพดีจาํนวน 59,830.87 กิโลกรัม ให้แก่สถานเลี8ยงเด็กกาํพร้า ผูลี้8ภยั คนพิการ และผูมี้รายไดน้้อย ให้ได้รับประทานถึง 
213,551.64 มื8อ จากการเปลี�ยนอาหารส่วนเกินส่งต่อไปยงัผูที้�ตอ้งการจาํนวนนี8  เราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้
113,678.66 กิโลกรัม (Co₂-e ) 
การบริจาคเศษผักผลไม้เพื�อโครงการทําปุ๋ยหมัก 
โครงการทาํปุ๋ยหมกัซึ�งริเริ�มโดยมูลนิธิ  Scholars of Sustenance (SOS) – ประเทศไทย มีเป้าหมายที�จะจดัการกบัปัญหาขยะเศษ
อาหารในระยะยาว และศกัยภาพในการเปลี�ยนขยะเศษอาหารให้เกิดประโยชน์สําหรับภาคการเกษตรโดยรับเศษผกัผลไมจ้าก
พนัธมิตรและส่งใหฟ้าร์มของเกษตรกรเพื�อเปลี�ยนเศษผกัผลไมเ้ป็นปุ๋ยหมกัและอาหารสตัว ์
จากการเขา้ร่วมในโครงการนี8  โรงแรมเซ็นทาราแกรนดแ์ละบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดแ์ละโรงแรมเซ็นทารา
แกรนดเ์ซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สามารถแปลงเศษผกัผลไมเ้ป็นปุ๋ยแทนการฝังกลบจาํนวน lq],ugq.ll กิโลกรัม 
เทียบเท่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาํนวนerl,sel.sl กิโลกรัม (Co2-e) 
การบริจาคฟิล์มห่ออาหาร 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอนด์บางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา 

ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ได้ทาํงานร่วมกบัผูจ้ดัจาํหน่ายฟิลม์ห่ออาหารในโครงการ 'Circulife'♻โดย M Wrap ' เพื�อนาํฟิล์มห่อ
อาหารมารีไซเคิลใหม่ โดยฟิลม์ห่ออาหารชนิดนี8  เป็นพลาสติกรีไซเคิล เบอร์ 3 PVC (Poly Vinyl Chloride) โดยฟิลม์ห่ออาหาร
เหล่านี8 โรงแรมในเครือเซ็นทาราใชใ้นการเตรียมการประกอบอาหารในครัวทุกวนั ซึ� งการเขา้ร่วมโครงการนี8 ช่วยลดผลกระทบ
ต่อสิ�งแวดลอ้มจากการลดปริมาณขยะฝังกลบ ทั8งสิ8นประมาณ 160 - 180 กิโลกรัม ต่อเดือน 
การบริหารจัดการพลาสติกแบบใช้ครัXงเดียวทิXง 
หลงัจากไดด้าํเนินการยกเลิกการใช้หลอดพลาสติก ถุงซกัผา้พลาสติก และภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุกลบับา้นเมื�อปี efgl 
ในปี 2562 มีการเปลี�ยนบรรจุภณัฑข์องใชส่้วนตวัในห้องพกั อาทิ แชมพู ครีมนวด เจลอาบนํ8 า จากขวดพลาสติกขนาดเล็กเป็น
ขวดปั�มแบบเติมพร้อมตวัปิดล็อคป้องกนัเพื�อสุขอนามยัที�ดี สําหรับห้องพกักว่า 2,248 ห้อง ในโรงแรม 14 แห่ง ในอนาคต 
โรงแรมและรีสอร์ททุกแห่งในเครือเซ็นทาราจะยกเลิกการใชบ้รรจุภณัฑข์องใชส่้วนตวัแบบใชค้รั8 งเดียวทิ8งในหอ้งพกัทั8งหมด  
Food Waste Prevention  
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ไดริ้เริ�มโครงการ Food Waste Prevention ในการลดปริมาณขยะอาหารในขั8นตอนการ
เตรียมอาหารตั8งแต่ตน้ทาง โดยทาํงานร่วมกบัหวัหนา้เชฟในการทาํความเขา้ใจเรื�องการแนวทางการใชป้ระโยชน์จากวตัถุดิบทุก
ส่วนให้เกิดประโยชน์ อาทิเช่น ปลา l ตวัหลงัจากตดัแต่งเพื�อเสริฟให้กบัลูกคา้ ชิ8นส่วนต่างๆ ประเภทหวั ทอ้ง กา้งที�เหลือจะ
กลายเป็นขยะอาหาร แต่หลงัจากเริ�มโครงการนี8  ชิ8นส่วนต่างๆ ที�ยงัใชป้ระโยชน์ได ้สามารถนาํไปสร้างสรรเมนูอื�น และนาํไป
เป็นวตัถุดิบสาํหรับประกอบอาหารในโรงอาหารของพนกังาน สามารถลดขยะอาหารจากเดิม qu% เหลือขยะอาหารจริงๆเพียง 
15% เป็นการลดค่าใชจ้่าย และเพิ�มรายไดแ้ละสร้างคุณภาพชีวิตที�ดีให้กบัพนกังานอีกดว้ย  
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การส่งเสริมและสร้างการรับรู้เรื�องการใส่ใจสิ�งแวดล้อม 

วันสิ�งแวดล้อมโลกและวันทะเลโลก 
กิจกรรมวนัสิ�งแวดลอ้มโลก และวนัทะเลโลกโลก เป็นส่วนหนึ� งของโครงการรณรงคล์ดการใชพ้ลาสติกแบบครั8 งเดียวทิ8งทั�ว
โลกที�กาํลงัเติบโต และมีการผลกัดนัอย่างมากในช่วงไม่กี�ปีที�ผ่านมา การบริหารจดัการพลาสติกแบบใช้ครั8 งเดียวเป็นกุญแจ
สาํคญัของโครงการเซ็นทารา เอิร์ทแคร์ในปีที�ผ่านมา  โดยขยายโครงการไปยงัโรงแรมในเครือเซ็นทาราทั8งหมด เพื�อสร้างการ
รับรู้ให้กบัลูกคา้ของโรงแรมและนกัท่องเที�ยวมีความกระตือรือร้นเกี�ยวกบัการประหยดัพลงังานและเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว
เชิงอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มอยา่งย ั�งยนื 
ในปี 2562 บริษทัไดร่้วมกิจกรรมวนัสิ�งแวดลอ้มโลก (วนัที� 5 มิถุนายน) และวนัทะเลโลก (วนัที� 8 มิถุนายน) เพื�อเป็นการรณรงค ์
เพื�อสร้างการตระหนักถึงผลเสียของขยะพลาสติก ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกคา้และพนักงานพยายามลดการทิ8งและกาํจดัขยะ
พลาสติกบริเวณชายหาดตลาดระยะเวลา l เดือน โดยมีแนวคิดในการริเริ�มนี8สร้างตวัสตัวท์ะเลในรูปแบบต่างๆ ที�ชื�อว่า POP ยอ่
มาจาก“ Plastic Only Please” ซึ� งลูกค้าสามารถ “ทิ8ง” ขยะพลาสติกที�เก็บจากบริเวณรอบชายหาดลงในตัวปลา POP ของ
โครงการที�ตั8งวางไวใ้นโรงแรม 12 แห่งในเครือเซ็นทาราตามแนวชายฝั�งทั�วประเทศไทยและที�มลัดีฟส์ ทุกครั8 งที�ปลา POP นี8 มี
ขยะพลาสติกที�เก็บรวบรวมเต็มตวัปลา จะมีทีมเฉพาะกิจของเซ็นทาราเขา้ดาํเนินการจดัเก็บ ชั�งนํ8าหนกัขยะ และเตรียมคดัแยก 
ก่อนนาํส่งโรงงานรีไซเคิลในทอ้งถิ�น เพื�อใหส้ามารถนาํไปรีไซเคิลเป็นวสัดุชิ8นใหม่ที�สามารถใชป้ระโยชน์ไดแ้ทนที�จะถูกฝัง
กลบ สาํหรับโครงการนี8 ไดรั้บความสนใจจากลกูคา้และบุคคลทั�วไปเป็นอยา่งมาก ทั8งรูปภาพและเนื8อหาของปลา 'POP' ที�มีการ
แชร์และเขียนลงในช่องทางโซเชียลมีเดียแบบต่างๆ จากสื�อมวลชนและบล็อกเกอร์ชื�อดงัต่างๆ มากมาย  ทั8งนี8 ปริมาณขยะ
พลาสติกที�สามารถรีไซเคิลไดจ้ากการรวบรวมจากปลา POP ทั8งหมดมากกว่า 400 กิโลกรัม  
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ: โครงการฟืX นฟูแนวปะการัง 
เป็นเวลากว่า 4 ปีแลว้ที� เซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทแอนดส์ปา มลัดีฟส์ ร่วมกบัศูนย ์Best Dives Maldives ไดริ้เริ�มโครงการฟื8 นฟู
แนวปะการัง นอกเหนือจากการมอบโอกาสให้ลูกค้าผูเ้ข้าพกัสามารถเห็นการเติบโตของแนวปะการังใหม่ และเรียนรู้
กระบวนการฟื8 นฟูแนวปะการังที�เสียหายกลบัคืนมา ลูกคา้ยงัไดท้ราบขอ้มูลเกี�ยวกบัภยัคุกคามต่อแนวปะการัง และสิ�งมีชีวิตใต้
ทะเล และวธีิที�จะช่วยลดภยัคุกคามดงักล่าว  
ภายใตโ้ครงการระยะยาวนี8  พนกังานโรงแรมจะไดรั้บการอบรมเกี�ยวกบัการฟื8 นฟแูนวปะการัง เพื�อช่วยดูแลแนวปะการังใหม่ใน
ทะเลอยา่งถกูตอ้ง ทั8งนี8  มีการปลกูแนวปะการังใหม่ทุกเดือน โดยมีการปลูกแนวปะการังกวา่ 150 จุดแลว้ และขณะนี8 โรงแรมได้
ขยายการมีส่วนร่วมในการปลกูปะการังใหก้บันกัเรียนจากโรงเรียนในทอ้งถิ�นของมลัดีฟส์อีกดว้ย 
เซ็นทารา เอิร์ทแคร์ คอนเนอร์ (Centara EarthCare Corner) 
ในร้าน 'Something to Remember' ซึ� งตั8งอยู่ภายในโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา มีการจาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑ์ที�
เป็นมิตรต่อลูกคา้และสิ�งแวดลอ้ม เพื�อเป็นทางเลือกให้กบัลูกค้าในขณะเดียวกนัก็ช่วยรักษาโลกใบนี8 ให้ย ั�งยืนสําหรับคนรุ่น
ต่อไปในอนาคต รูปแบบของผลิตภณัฑที์�วางจาํหน่าย ไดแ้ก่: 
1. ผลิตภณัฑเ์ฉพาะของเซ็นทาราที�ไดรั้บการออกแบบให้สามารถนาํกลบัมาใชซ้ํ8 าได ้เพื�อช่วยรักษาสิ�งแวดลอ้มดว้ยการลดขยะ
พลาสติกแบบใชค้รั8งเดียวอยา่งมีนยัสาํคญั 
2. ผลิตภณัฑชุ์มชน: การสนบัสนุนธุรกิจในทอ้งถิ�นเป็นสิ�งที�บริษทัให้สาํคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อพดูถึงปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการขนส่งสินค้าจากทางไกล ผลิตภณัฑชุ์มชนของเราที�จาํหน่ายนั8นผลิตจากวสัดุธรรมชาติ และเป็นผลิตภณัฑ์
ทอ้งถิ�นภายในประเทศ โดยการซื8อผลิตภณัฑ์เหล่านี8ไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาสิ�งแวดลอ้มเท่านั8น แต่ยงัมีส่วนช่วยในการรักษา
วฒันธรรมและงานฝีมือในทอ้งถิ�นไดอี้กดว้ย 
3. ผลิตภณัฑจ์ากวสัดุรีไซเคิล: การรีไซเคิลเป็นอีกวิธีหนึ�งที�มีประสิทธิภาพในการปกป้องสิ�งแวดลอ้มของเรา ที�เซ็นทารา เอิร์ท
แคร์ คอนเนอร์ เราสนบัสนุนการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากวสัดุรีไซเคิลใหเ้ป็นสินคา้ใหม่ดว้ยการออกแบบให้น่าใชต้อบโจทยข์อง
ผูใ้ช ้
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ถังขยะแบบคดัแยก 
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้จดัทาํถงัขยะแบบคดัแยก โดยตั8งวางไวใ้นพื8นที�ส่วนกลางและในพื8นที�สาธารณะ
กลางแจง้ โดยตวัถงัขยะผลิตจากวสัดุรีไซเคิล คือเม็ดพลาสติกรีไซเคิลและเศษไม้ที�แตกละเอียด เซ็นทารามุ่งมั�นในการ
ดาํเนินงานเพื�อความย ั�งยนื และช่วยลดการปล่อยมลพิษ ดว้ยการสนับสนุนการใชว้สัดุทดแทนและยงัช่วยลดอตัราการตดัไมม้า
ใชเ้ป็นวสัดุอีกดว้ย 
กระเป๋าชายหาด 
กระเป๋าชายหาดนี8 ได้รับแรงบนัดาลใจจากรูปแบบและวสัดุในการผลิตเสื�อของไทยแบบดั8งเดิม โดยกระเป๋าชนิดนี8 ทาํจาก
พลาสติกรีไซเคิลทั8งใบ และมีใหบ้ริการเป็นครั8งแรกที� เซ็นทาราราสฟชิูรีสอร์ทแอนดส์ปา มลัดีฟส์ เพื�อใหล้กูคา้นาํไปใชใ้ส่ของ
ในระหวา่งการเขา้พกัที�โรงแรม ทั8งนี8  มีแผนที�จะนาํไปใชใ้นโรงแรมและรีสอร์ทอื�น ๆ ในเครือทั8งหมดดว้ย 
ใช้ชีวิตรักษ์สิ�งแวดล้อมที� COSI  
ที�โรงแรมโคซี� มีการสื�อสารกบัลกูคา้ในเรื�องการใชชี้วติรักษสิ์�งแวดลอ้ม' ‘Living the Greener Life’ ในการนาํเสนอเคลด็ลบัและ
แนวปฏิบติัในการใชชี้วิตที�ผสานการดูแลใส่ใจสิ�งแวดลอ้ม โดยขอ้มูลดงักล่าวจะนาํเสนอผ่านจอโทรทศัน์ในหอ้งพกัแต่ละหอ้ง 
เพื�อสร้างการรับรู้และกระตุน้ให้ลูกคา้ที�เข้าพกัที�โรงแรมโคซี�หาดเฉวง เกาะสมุย พร้อมจดัทาํ 'Going Greener Map' แผนที�ที�
แสดงจุดกิจกรรมที�มีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนบริเวณรอบ ๆ เกาะ และคาํแนะนาํดา้นสิ�งแวดลอ้มอื�น ๆ ในการเขา้พกัที�โคซี� 
ลูกคา้สามารถดาวน์โหลดแผนที�บนโทรศพัทมื์อถือของตนเองดว้ยรหสั QR Code ที�ใหไ้ว ้เพื�อลดการใช้กระดาษ โดยรูปแบบ
การใหบ้ริการนี8จะนาํไปใชก้บัโรงแรมโคซี�ทุกแห่งเช่นกนั  
ภาพยนตร์สัXนสร้างการรับรู้เรื�องความยั�งยืนของเซ็นทารา 
ในปี 2562 เซ็นทารานาํเสนอภาพยนตร์สั8นเพื�อสร้างจิตสํานึกเรื�องความย ั�งยนืดา้นการท่องเที�ยว ผ่านแนวทางปฏิบติัต่าง ๆ ใน
กระบวนการดาํเนินธุรกิจของโรงแรมทุกแห่ง เรามีความตั8งใจที�จะใชภ้าพยนตร์สั8นนี8 เป็นเครื�องมือการสื�อสารถึงความมุ่งมั�น
ของเซ็นทาราในการให้ความสําคญัเรื�องความย ั�งยืนไปยงัให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางออนไลน์ และช่องทาง
สื�อสารภายในโรงแรม และเพื�อช่วยสร้างความตระหนกัรู้เกี�ยวกบัการพฒันาอยา่งย ั�งยนืมากยิ�งขึ8น 
การอบรมความรู้ด้านความยั�งยืน 
บริษทัเรามีความตั8งใจที�จะปลูกฝังแนวคิดดา้นความยั�งยืน และใหค้วามรู้แก่ฝ่ายบริหารของแต่ละโรงแรมเพื�อช่วยพฒันา และ
นาํไปปฏิบติั ตลอดจนเป็นผูน้าํและดูแลโครงการพฒันาอย่างย ั�งยืนขององค์กรให้เป็นผลสําเร็จ เพื�อส่งผ่านความรู้และแนว
ปฎิบติัไปสู่พนกังานทุกระดบัชั8น และช่วยกระตุน้ให้พนกังานมีแรงบนัดาลใจในการทาํงานเพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานของ
ธุรกิจอยา่งย ั�งยนื การฝึกอบรมดา้นความย ั�งยืนที�จดัในปี efge โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราจาํนวน eq แห่งไดเ้ขา้ร่วม
อมรมโดยเนื8อหาครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ อาทิความทา้ทายระดบัโลก แนวคิดเกี�ยวกับความยั�งยืน และผลกระทบด้านการ
ท่องเที�ยวและการตอบสนอง และการดาํเนินงานอยา่งรับผดิชอบต่อสงัคม จาํนวนพนกังานทั8งฝ่าบบริหารและฝ่ายปฎิบติัการเขา้
ร่วมอบรมมากกว่า ]uu คน 
กจิกรรมที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม 
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราในพื8นที�พทัยา และโรงแรมเซ็นทาราวอเตอร์เกทพาวิลเลี�ยน ร่วมบริจาคขยะพลาสติกที�
สะอาดให้แก่ วดัจกัรแดง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ เพื�อสนบัสนุนโครงการ “จีวรจากขวดพลาสติก” โดยนาํ
ขวดพลาสติกที�ใชแ้ลว้เปลี�ยนเป็นเส้นดา้ยเพื�อนาํมาทอให้เป็นจีวรของพระ ทั8งนี8  ทุกโรงแรมจะมีการตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีการ
ลา้งขวดพลาสติดต่าง ๆ อย่างทั�วถึง โดยถอดฝาและฉลากยี�ห้อออกเพื�อให้ผา้เนื8อมีความละเอียดและคุณภาพดี ซึ�งเป็นการลด
ภาระงานของวดั และชุมชนที�ช่วยดาํเนินโครงการนี8  
โรงแรมเซ็นทาราวอเตอร์เกทพาวิลเลี�ยน บริจาควสัดุอลูมิเนียมจากฝาเครื�องดื�มและกระป๋อง เพื�อใช้ในการทาํอวยัวะเทียม
สาํหรับคนพิการภายใตโ้ครงการที�ริเริ�มโดยไปรษณียไ์ทย และกรมควบคุมมลพษิ 
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โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทแอนดว์ิลลาส์ หัวหิน ร่วมกบั เทศบาลเมืองหวัหิน ในการพฒันาโครงการส่งเสริมความ
ยั�งยืนดา้นสิ�งแวดลอ้มของหัวหิน และสร้างความตระหนักเกี�ยวกบัการคดัแยกขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติก ให้กบัลูกคา้ของ
โรงแรม และนกัท่องเที�ยวในหวัหิน 
การทําความสะอาดชายหาด 
การทาํความสะอาดชายหาดเป็นกิจกรรมสาํคญัในการดาํเนินงานของโรงแรมและรีสอร์ทต่าง ๆ ที�อยู่ใกลพ้ื8นที�ชายหาด โดยจะ
ดาํเนินการเป็นประจาํทุกวนั และมีกิจกรรมพิเศษในวนัคุม้ครองโลกเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2562 ที�เซ็นทาราราสฟชิูรีสอร์ทแอนด์
สปา มลัดีฟส์ จดักิจกรรมทาํความสะอาดทะเล โดยมีนกัดาํนํ8าตื8น นกัดาํนํ8าลึกและลูกคา้จาํนวน ef คน เขา้ร่วม และสามารถเก็บ
ขยะไดถึ้ง 176 กิโลกรัม 
รางวัลและการรับรอง 

ประกาศนียบัตรการรับรองจาก EarthCheck 
ในปี 2562  โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราไดร้ับการรับรองดา้นสิ�งแวดลอ้มและมาตรฐานสาํหรับอุตสาหกรรมท่องเที�ยว 
จาก EarthCheck ในระดบัเหรียญทอ ll โรงแรม ระดบัเหรียญเงิน q โรงแรม และอีก f โรงแรมผา่นโปรแกรมการประเมิน  

 โปรแกรมรับรองประกาศณียบัตร   

1 เซ็นทาราแกรนดบี์ชรีสอร์ทและวิลลา กระบี� ประกาศณียบัตรเหรียญทองประจําปี 2562 

2 เซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท แอนด ์วิลลาส์ หวัหิน ประกาศณียบตัรเหรียญทองประจาํปี 2562 

3 เซ็นทาราแกรนดบี์ชรีสอร์ท สมุย ประกาศณียบตัรเหรียญทองประจาํปี 2562 

4 เซ็นทาราแกรนดแ์ละบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด ์ ประกาศณียบตัรเหรียญทองประจาํปี 2562 

5 เซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต ประกาศณียบตัรเหรียญทองประจาํปี 2562 

6 เซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพ ประกาศณียบตัรเหรียญทองประจาํปี 2562 

7 เซ็นทาราแกรนดบี์ชรีสอร์ท ภูเก็ต ประกาศณียบตัรเหรียญทองประจาํปี 2562 

8 เซ็นทาราแกรนดไ์อส์แลนดรี์สอร์ทและสปา มลัดีฟส์ ประกาศณียบตัรเหรียญทองประจาํปี 2562 

9 เซ็นทาราแกรนดมิ์ราจบีชรีสอร์ท พทัยา ประกาศณียบตัรเหรียญทองประจาํปี 2562 

10 เซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต ประกาศณียบตัรเหรียญทองประจาํปี 2562 

11 เซ็นทาราราสฟชิูรีสอร์ทและสปา มลัดีฟส์ ประกาศณียบตัรเหรียญทองประจาํปี 2562 

12 เซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต ประกาศณียบตัรเหรียญเงินประจาํปี 2562 

13 เซ็นทาราวิลลา สมุย ประกาศณียบตัรเหรียญเงินประจาํปี 2562 

14 เซ็นทาราหาดใหญ่ ประกาศณียบตัรเหรียญเงินประจาํปี 2562 

15 เซ็นทาราอนัดาเทวีรีสอร์ทและสปา กระบี� ประกาศณียบตัรเหรียญเงินประจาํปี 2562 

Evaluate Plus Programme   

1 เซ็นทาราเกาะชา้งทรอปิคานารีสอร์ท โปรแกรมประเมินผล efge 

2 เซ็นทาราวอเตอร์เกตพาวิลเลียน กรุงเทพฯ โปรแกรมประเมินผล efge 

3 เซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อุดรธานี โปรแกรมประเมินผล efge 

4 เซ็นทรา โดยเซ็นทารามาริสรีสอร์ทจอมเทียน โปรแกรมประเมินผล efge 

5 เซ็นทารา มสักตั โอมาน โปรแกรมประเมินผล efge 
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รางวัลมาตรฐานการท่องเที�ยวอาเซียน (ASEAN Green Hotel Award) 
รางวลันี8 จะมอบให้แก่ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมโรงแรมที�ดาํเนินงานตามหลกัการที�เป็นมิตรกับสิ�งแวดลอ้มและใช้
มาตรการอนุรักษพ์ลงังานเพื�อใหเ้กิดการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนืโดยโรงแรมเซ็นทาราแกรนดล์าดพร้าว กรุงเทพฯ และโรงแรมเซ็น
ทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทแอนด์วิลลาส์ หัวหิน ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานดงักล่าวโดยมีคะแนนอยู่ใน f อนัดบัแรกของ
ประเทศไทย  
รางวัลโรงแรมสีเขียว (G Mark) 
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้รับรางวลัโรงแรมสีเขียวอย่างต่อเนื�องเป็นปีที� ] ซึ� งจดัโดยกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ�งแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ตั8งแต่ปี 2558 โดยในปี 2562 เราไดรั้บรางวลั G Mark ระดบัเหรียญ
เงิน สาํหรับโรงแรม q แห่งในประเทศไทย รวมแลว้โรงแรมในเครือของเรา s แห่งไดรั้บรางวลั G Mark นี8  ไดแ้ก่ โรงแรมเซ็น
ทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิร์ล โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทแอนด์วิลลาส์หัวหิน โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ เซ็นทารา
วิลลาสมุย เซ็นทาราอนัดาเทวีรีสอร์ทแอนดส์ปากระบี� โรงแรมเซ็นทาราแอนดค์อนเวนชั�นเซ็นเตอร์อุดรธานี โรงแรมเซ็นทรา
บายเซ็นทาราศูนยร์าชการและศูนยป์ระชุมแจง้วฒันะ และเซ็นทราโดยเซ็นทารามาริสรีสอร์ทจอมเทียน 
มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั�งยืนประเทศไทย: TSEMS 
ในปี efge โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเ์ซ็นทรัลเวิลด ์และโรงแรมเซ็นทาราแกรนดล์าดพร้าว กรุงเทพฯ ไดร้ับรางวลัมาตรฐานการ
บริหารการจดังานอยา่งย ั�งยนืประเทศไทย หรือ TSEMS ของสาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการแห่งประเทศไทย  
ตามกรอบการทาํงานสาํหรับผูป้ระกอบการ MICE ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื�อการพฒันามาตรฐาน การบริหารการจดังานอยา่ง
ย ั�งยนื  
โครงการโรงแรมไทย ร่วมใจลดพลาสติก โดย สมาคมโรงแรมไทย 
สมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือกบัการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานพนัธมิตรภายใตแ้นวคิด 
“ทุกความสาํเร็จ เริ�มตน้ดว้ยก้าวแรก” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อสนบัสนุนและสร้างแรงบนัดาลใจใหโ้รงแรมไทยทุกแห่งช่วยกนั
ลดและบริหารจดัการพลาสติกแบบใชค้รั8งเดียวสาํหรับการดาํเนินงานในแต่ละวนั เป็นการช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของ
อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวและการบริการของไทย โดยโรงแรมที�เขา้ร่วมโครงการจะไดรั้บการสนบัสนุนในการประชาสมัพนัธ์
จากสาํนกังานการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยทั�วโลก โดยมีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทราราจาํนวน s โรงแรม  คือ 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเ์ซ็นทรัลเวิลด ์โรงแรมเซ็นทาราแกรนดล์าดพร้าว กรุงเทพฯ เซ็นทาราแกรนดบี์ชรีสอร์ทแอนดว์ลิลา 
กระบี� เซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต เซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภูเก็ต โรงแรมเซ็นทารา วลิลา สมุย เซ็นทาราอนัดาเทวี รีสอร์ท
แอนดส์ปากระบี� และเซ็นทาราเกาะชา้งทรอปิคาน่ารีสอร์ท ไดร้ับประกาศนียบตัรรับรองในการเขา้ร่วมโครงการ ซึ�งแสดงให้
เห็นถึงความพยายามในการมีส่วนร่วมในการลดขยะและลดมลพิษจากพลาสติก 
แนวทางการจัดทํารายงานการพฒันาอย่างยั�งยืน 

เกี�ยวกบัรายงานฉบับนีX 

บริษทัโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั จดัทาํรายงานการพฒันาอยา่งย ั�งยนื ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของรายงานประจาํปี เป็นปีที� q เพื�อ

นาํเสนอผลการดาํเนินงานดา้นการพฒันาอยา่งย ั�งยนืใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียรับทราบครอบคลุมทุกมิติของความยั�งยนื คือ เศรษฐกิจ 

สงัคม สิ�งแวดลอ้มและธรรมาภิบาล  รายงานการพฒันาอยา่งย ั�งยนืปี 2562 ไดจ้ดัทาํขึ8นโดยใชก้รอบการรายงาน Global 

Reporting Initiatives (GRI Standards) ที�ระดบั Core  และนาํเสนอแนวทางปฎิบติัตามเกณฑข์องขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาติ 

(United Nations Global Compact: UNGC) มาตรฐานการจดัการสิ�งแวดลอ้มเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื(Earth Check) รวมทั8ง

เชื�อมโยงการดาํเนินงานดา้นความยั�งยนืขององคก์รเพื�อตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาที�ย ั�งยนืแห่งสหประชาติ (Sustainable 

Development Goals–SDGs) 
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ขอบเขตของรายงาน 

รายงานการพฒันาอยา่งย ั�งยนืนาํเสนอขอ้มูลผลการดาํเนินงานของปี 2562 ตั8งแต่วนัที� l มกราคม efge ถึง ]l ธนัวาคม efge  

ครอบคลุมธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอาหาร ภายใตชื้�อบริษทัโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เซ็นทรัล เรสต

อรองส์ กรุ๊ป จาํกดั ที�ดาํเนินธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการจดัเก็บขอ้มูลดา้นสิ�งแวดลอ้มของธุกิจโรมแรมใช้

ฐานขอ้มูลการจดัเก็บตามมาตรฐานของ Earth Check จาํนวน eu โรงแรม และฐานขอ้มูลของแบรนดอ์าหารจาํนวน 1g แบรนด ์

การควบคุมคุณภาพของรายงาน 

หน่วยงานดา้นการพฒันาความย ั�งยนื เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและควบคุมการจดัทาํรายงานใหมี้ความถกูตอ้ง 

สมบูรณ์ และมีการทบทวนเนิ8อหาสาํคญัโดยผูบ้ริหารสูงสุดของแต่ละกลุ่มธุรกิจ และมีรองประธานอาวโุสฝ่ายการเงินและ

บริหารเป็นผูต้รวจสอบการเผยแพร่ขอ้มูล 

หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะนาํเพิ�มเติมเกี�ยวกบัรายงานนี8  สามารถติดต่อ หน่วยงานดา้นการพฒันาความย ั�งยนื บริษทั โรงแรม

เซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0 2769 1234 

ขอ้มูล GRI Content Index และ UN Global Compact Principles อยู่ในรายงานประจาํปี หวัขอ้ รายงานการขบัเคลื�อนธุรกิจเพื�อ
ความย ั�งยนื  
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11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 
 
บริษทัได้แต่งตั& งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อแสดงความเห็นเกี�ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั โดยระบบการควบคุมภายในของบริษทัครอบคลุมตั&งแต่ระดบัพนกังานจนถึงระดบับริหาร และมี
การกาํหนดขอบข่ายอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบของผูบ้ริหารแต่ละรายไวอ้ย่างชดัเจน ทั&งนี& เพื�อป้องกนัความเสียหาย
จากการนาํทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยปราศจากอาํนาจ  
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีหน้าที�กาํกบัดูแลและสอบทานความมีประสิทธิภาพ ความเพียงพอและความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องหรือเหตุการณ์ผิดปกติที�เป็น
สาระสาํคญัแลว้ จะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อปรับปรุงและแก้ไขโดยเร็ว  
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทกุท่านเขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการของบริษทัไดจ้ดัทาํ
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั แลว้สรุปไดว้่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทัในดา้นต่าง ๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเสี�ยง การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่าย
บริหาร ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทรับทราบความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบที�สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชีวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและ
เหมาะสม สามารถป้องกันความเสียหายของทรัพยสิ์นของบริษทั อนัเกิดจากการที�ผูบ้ริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดย
ปราศจากอาํนาจ และที�ผา่นมา บริษทัไม่มีขอ้บกพร่องของระบบการควบคุมภายในที�จะมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ
การแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีในงบการเงิน 
 
นอกจากนี&  ในส่วนของการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท ผู ้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ศึกษาและประเมิน
ประสิทธิภาพแลว้ ไม่พบขอ้บกพร่องที�เป็นสาระสาํคญัของระบบการควบคุมภายในที�จะมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ
การแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน 
ทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้นและมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าที� โดยมีกรรมการที�มีคุณสมบติัสามารถปฏิบติัหนา้ที�ในการ
สอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินไดต้ามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั&งนี&  ระหว่างปี 2562 ที�ประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั&ง นางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายพิสิฐ กุศลาไสยา
นนท ์โดยมีผลตั&งแต่วนัที� 1 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้มา ทาํใหโ้ครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบเปลี�ยนเป็นดงันี&   

1. นางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั    ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท ์       กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวิเชียร เตชะไพบลูย ์         กรรมการตรวจสอบ 
ในปี พ.ศ. 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 8 ครั& ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมทุกครั& ง 

เวน้แต่ นายวิเชียร เตชะไพบูลย ์ที�ลาประชุมเนื�องจากติดภารกิจ จาํนวน 1 ครั& ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มี
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยที�เกี�ยวขอ้ง ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต เข้าร่วมประชุมตามวาระที�เกี�ยวข้อง เพื�อร่วมพิจารณาข้อมูลและเสนอความเห็นที�เป็นประโยชน์ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดร้ายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษทัทราบทุกครั& ง ซึ�งมีสาระสาํคญัสรุปไดด้งันี&  

 
1. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินทุกไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2562 ร่วมกบัผูส้อบบญัชีและ
ผูบ้ริหารผูมี้หน้าที�รับผิดชอบในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยไดพ้ิจารณาความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน การเปิดเผย
ขอ้มูล ประมาณการที�สาํคญัและรายการปรับปรุงบญัชีที�มีผลกระทบต่องบการเงิน ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อ
พิจารณาอนุมติั นอกจากนี&  คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดป้ระชุมร่วมกับผูส้อบบญัชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วม
ประชุมดว้ย 1 ครั& ง เพื�อสอบถามถึงความเป็นอิสระในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี ความร่วมมือของผูบ้ริหาร และเรื�องสาํคญั
จากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ทั& งนี&  ในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี   ไม่มีรายงานถึง
คณะกรรมการตรวจสอบว่าพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัไดก้ระทาํความผดิตามมาตรา 89/25 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ต่ประการใด 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินประจาํปี 2562 ไดแ้สดงไวอ้ยา่งถกูตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  

 
2. ระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในตามสรุปผลการตรวจสอบที�สํานักงานตรวจสอบ
ภายในไดร้ายงานเป็นรายไตรมาสและผลการประเมินการควบคุมภายในประจาํปีตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในแลว้ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม จากรายงานผลการตรวจสอบ
ของสาํนกังานตรวจสอบภายในและขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี (ถา้มี) คณะกรรมการตรวจสอบก็ไดเ้สนอแนะให้ฝ่ายจดัการสั�ง
การใหป้รับปรุงแกไ้ขเพื�อป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหานั&นซํ&าขึ&นอีก 

 
 



            บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 
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3. การตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี ซึ� งครอบคลุมการปฏิบติังาน

ที�มีความเสี�ยงสูงและจุดควบคุมที�สําคญั โดยมีขอบเขตรวมถึงบริษทัย่อยและบริษทัที�รับจา้งบริหารดว้ย เพื�อให้สอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มการดาํเนินธุรกิจปัจจุบนั นอกจากนี&  คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดใ้หค้าํแนะนาํการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบ
ภายในอยา่งสมํ�าเสมอ ช่วยใหก้ารตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพยิ�งขึ&น  
 
4. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานกระบวนการติดตามการปฏิบติังานตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์รวมทั&งขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัแลว้ ไดแ้นะนาํ
ให้ฝ่ายบริหารกาํหนดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลที�รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบติัตามกฎหมาย รวมถึงจรรยาบรรณและ
ระเบียบที�เกี�ยวขอ้งขึ&นมาโดยเฉพาะ ทั&งนี& เพื�อให้มั�นใจยิ�งขึ&นว่าพนกังานทุกคนในองคก์รมีการปฏิบติัตามในเรื�องดงักล่าวอย่าง
ถกูตอ้ง 
 
5. รายการที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานรายการที�เกิดขึ&นกบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัทุกไตรมาส เห็นว่า
รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล การกาํหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาด ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และได้
เปิดเผยขอ้มูลไวอ้ยา่งครบถว้นและเพียงพอ 
 
6. การพจิารณาและเสนอแต่งตั3งผู้สอบบัญชีประจําปี 2563  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 จากความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี มาตรฐาน
การตรวจสอบที�ดี บุคลากรที�เพียงพอและความเหมาะสมของค่าสอบบญัชีแลว้ จึงไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อให้ขอ
อนุมติัต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นให้แต่งตั&งนายวิชาติ โลเกศกระวี เลขทะเบียน 4451 นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ เลขทะเบียน 
4377 นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ เลขทะเบียน 4753 นางสาวศิริวรรณ นิตยด์ ํารง เลขทะเบียน 5906 คนใดคนหนึ� งจากบริษัท
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2563 โดยมีค่าสอบบญัชีจาํนวน 1,890,000 บาท (หนึ�งลา้นแปดแสนเกา้
หมื�นบาทถว้น)  

 
ในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ปรียบเทียบ

กิจกรรมที�สาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีกบักฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบติัที�ดีแลว้ ผลการ
ประเมินสรุปไดว้า่การปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที�กาํหนดไว ้

 
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัมีความมุ่งมั�นในการปฏิบติั

หน้าที�เพื�อให้บริษทับรรลุเป้าหมายตามกฎหมายและแผนงานเยี�ยงมืออาชีพ รวมทั&งบริษทัได้ถือปฏิบติัและดาํเนินการตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 
 
          (นางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั) 
           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12.รายการระหว่างกนั 
 
สรุปรายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ ซึ� งมีลกัษณะรายการเป็นปกติและเป็นไปตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไป และมีการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั
ตามอาํนาจดาํเนินการของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามแนบ 
 
มาตรการหรือขั(นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกนั 
บริษทัในฐานะที�เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาตั8งแต่ปี 2533 ไดต้ระหนกัดีถึงความจาํเป็นในการ
เปิดเผยข้อมูลและการดาํเนินการอย่างโปร่งใสในการทาํรายการระหว่างกันมาโดยตลอด ทั8งนี8  คณะกรรมการบริษทัและ
คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํกบัดูแลให้มีการทาํรายการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง มีการ
กาํหนดนโยบายการประกอบธุรกิจระหว่างกันที�ชดัเจน มีการพิจารณาราคาและเงื�อนไขให้เป็นไปตามปกติธุรกิจ มีการสรุป
รายการที�เกี�ยวโยงกนัให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ การขออนุมติัเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�สํานกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด และมีการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 
สาํหรับรายการระหว่างกนัที�อาจจะเกิดขึ8นไดใ้นอนาคต บริษทัไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเป็นผูพ้ิจารณา
และให้ความเห็นต่อรายการดงักล่าว ซึ�งรายการระหว่างกนัในอนาคตขึ8นอยู่กบัเหตุผลและความจาํเป็นของบริษทั การรับและ
จ่ายค่าตอบแทนระหวา่งกนัจะตอ้งเป็นไปตามราคาตลาด ยติุธรรม และโปร่งใส 
 
นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนั 
บริษทัมีนโยบายในการทาํธุรกรรมกับบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เฉพาะในส่วนที�เป็นการประกอบธุรกิจ
ตามปกติของบริษทั โดยให้มีการกาํหนดเงื�อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติ และเป็นราคาซึ�งไม่มีความ
แตกต่างจากบุคคลภายนอก  
ที�ประชุมได้กําหนดนโยบายและมาตรการอนุมัติรายการระหว่างกัน โดยให้เป็นไปตามขั8นตอนการอนุมัติตามปกติ แต่
กรรมการหรือผูบ้ริหารจะตอ้งไม่ทาํการอนุมติัรายการที�บริษทักระทาํกบัตนเองหรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัตนเอง หากมี
รายการดงักล่าวเกิดขึ8นจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อทาํการพิจารณา และจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
การอนุมติัทาํรายการนั8นๆ ซึ� งคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ทั8งนี8  หากมีรายการระหว่างกนัของบริษทัเกิดขึ8นกบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื�นใดในอนาคต บริษทัจะไดใ้ห้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี�ยวกบัความจาํเป็น
และความเหมาะสมของรายการนั8น ในกรณีที�กรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที�อาจ
เกิดขึ8น บริษทัจะให้ผูเ้ชี�ยวชาญอิสระ หรือผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี�ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื�อ
นาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 
ในการเปิดเผยรายการระหว่างกันนั8น บริษทัจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั8งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีเรื�องการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคล
หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้ง 
 



    บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 
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บริษทัที�เกี�ยวข้องกัน 

  มูลค่ารายการ   

ลกัษณะรายการ (ล้านบาท) เหตุผลและความจาํเป็น 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562   

1 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4           

  ความสัมพนัธ์ เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2548 บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์จาํกดั 15.75 15.75 37.50  จากที�ประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี  
  1. มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ (“CGCW”) ไดท้าํสญัญาเช่าช่วงที�ดินและอาคารในส่วนของโรงแรมจาก       2547 ไดพ้จิารณาแลว้มีความเห็นวา่ 
  2. กองทุนรวมธุรกจิไทย 4 มี บมจ. เซ็นทรัลพัฒนาและบริษัทย่อย กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 เพื�อพฒันาและใชป้ระกอบการดาํเนินธุรกิจ        การตกลงเขา้ทาํรายการนี8 มีความสมเหต ุ
  เป็นผู้ถือหุ้นลงทนุในสัดส่วน 50% ของหน่วยลงทนุทั(งหมด  เกี�ยวกบัโรงแรมหรือธุรกิจอื�นที�เกี�ยวขอ้ง โดย CGCW ตอ้งจ่ายค่าเช่า       สมผลเป็นไปเพื�อประโยชน์ของบริษทั  
  (หรือ 100% ของหน่วยลงทนุประเภท ค [Owner Type] )  ล่วงหนา้และค่าเช่ารายปีให้แก่กองทุนตลอดอายขุองสัญญาซึ�งสิ8นสุด       และไดต้กลงทาํรายการในราคาที�ยตุิธรรม  
  โดยกลุ่มจิราธิวัฒน์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บมจ. เซ็นทรัลพฒันา วนัที� 22 ธนัวาคม 2575 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,188.75 ลา้นบาท       เหมาะสมกบัทาํเลที�ตั8ง 
              
    บจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพื8นที�ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด ์ 14.60 21.33 22.29   
    จาก บจ.เซ็นทรัลเวิลด ์(เดิมชื�อ บจ.เวิลด ์เทรดพลาซ่า) เพื�อขายอาหาร         
    และเครื�องดื�ม โดยคิดเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้และคิดค่าบริการต่อตาราง         
    เมตรต่อเดือนในส่วนของค่าเช่าไดจ้่ายให้กองทุนรวมธุรกิจไทย 4          
    ในอตัราค่าเช่าที�ชดัเจน         
              

2 บจ. สรรพสินค้าเซ็นทรัล           
  ความสัมพนัธ์ บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จาํกดั (“CSH”) ไดท้าํสญัญาให้เช่า 32.59 32.44 30.85 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้ มีความเห็นว่า 
  1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ และให้บริการกบับริษทัสรรพสินคา้เซน็ทรัล(สาขาหาดใหญ่)   มีกาํหนดเวลา        อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เหมาะสมกบั 
  2.   มีกรรมการร่วมกนั 30 ปี สิ8นสุดวนัที� 31 พฤษภาคม  2567 โดยบริษทั สรรพสินคา้ เซ็นทรัล จาํกดั       ทาํเลที�ตั8งและสิ�งอาํนวยความสะดวกโดยมี 
    ไดต้กลงเช่าส่วนหนึ�งของอาคารของ CSH เพื�อใชป้ระกอบกิจการศนูยก์ารคา้       สัญญาเช่าที�มีกาํหนดระยะเวลาและอตัราค่าเช่าที�ชดัเจน 
     และ CSH ไดร้ับค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้เป็นจาํนวนเงินประมาณ 428          
     ลา้นบาท         
              
    บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย ซื8อสินคา้จาก 0.81 0.62 0.70 ราคาที�ตกลงซื8อขายเป็นราคาตลาดทั�วไป  
    บจ.สรรพสินคา้เซ็นทรัล เพื�อให้บริการแก่ลกูคา้       และยตุิธรรมอตัราค่าเช่ามีความสมเหตุ 
            สมผลเป็นไปเพื�อประโยชน์ของบริษทั 
    บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CGLB) เช่าพื8นที�จาก บจ.สรรพสินคา้ 1.53 1.67 0.71 และไดต้กลงทาํรายการในราคาที�ยตุิธรรม 
    เซ็นทรัล โดยคิดค่าเช่าตามอตัราร้อยละของค่าบริการซึ�งเป็นอตัราเดียว       เช่นเดียวกบัลกูคา้ทั�วไป 
    กบัที�คิดกบัลูกคา้ทั�วไปโดยมีสญัญาเช่าที�กาํหนดระยะเวลาและส่วนแบ่ง         
    รายไดท้ี�ชดัเจน         
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    บริษทัยอ่ยคือ บจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพื8นที�ในศนูยก์ารคา้จาก  11.18 12.19 16.21 อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เหมาะสมกบั 
    บจ.สรรพสินคา้เซ็นทรัล เพื�อขายอาหาร และ เครื�องดื�ม       สัญญาเช่าที�มีกาํหนดระยะเวลาและอตัราค่าเช่าที�ชดัเจน 
            
    บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย ให้บริการห้องพกัและขายอาหารและ 0.50 0.20 0.65   
    เครื�องดื�มให้กบั บจ.สรรพสินคา้เซ็นทรัล โดยคดิราคาในอตัราราคาเดียวกบั         
    ลกูคา้ทั�วไป         
              

3 บจ. เตียง จิราธิวัฒน์           
  ความสัมพนัธ์ บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ปเช่าพี8นที�ในอาคารเซ็นทรัลสีลม 30.01 31.93 31.22 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้ มีความเห็นว่า 
  1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ จาก บจ.เตียง จิราธิวฒัน์ เพื�อใชเ้ป็นที�ทาํการสํานกังานใหญ่ โดยคิด       อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เหมาะสมกบั 
  2.   มีกรรมการร่วมกนั อตัราค่าเช่าและค่าบริการต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยมีสญัญาเช่า       ทาํเลที�ตั8งและสิ�งอาํนวยความสะดวกโดยมี 
    ที�กาํหนดระยะเวลาและอตัราค่าเช่าที�ชดัเจน       สัญญาเช่าที�มีกาํหนดระยะเวลาและอตัราค่าเช่าที�ชดัเจน 
              
    บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า และบริษทัยอ่ย ซื8อสินคา้และบริการ  0.33 0.03 0.29   
    จาก บจ. เตียง จิราธิวฒัน์ (วอเตอร์ฟร้อนท์สวีทภูเกต็) เพื�อให้บริการแก่ลกูคา้         
    โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด         
              
     บจ. เซ็นทารา อินเตอร์เนชั�นแนล แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย)     n/a n/a 2.75 อตัราค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เช่นเดียวกบัผูใ้ห้บริการคิด 
    รับบริหารโรงแรมวอเตอร์ฟร้อนทส์วีท ภูเกต็ใหแ้ก่ บจ. เตยีง จิราธิวฒัน์        ลูกคา้ทั�วไป 
    โดยคิดค่าบริการตามอตัราตลาดเมื�อเทียบเคียงกบัโรงแรมรับจา้งบริหารรายอื�น         
              

4 บมจ. เซ็นทรัลพฒันา            
  ความสัมพนัธ์ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและ บจ. โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์ 56.44 62.66 61.60 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้ มีความเห็นว่า 
  1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ เช่าพื8นที�อาคารสาํนกังาน อาคารสาํหรับการประชุมและจดันิทรรศการ        อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เหมาะสมกบั 
  2.   มีกรรมการร่วมกนั และอาคารที�จอดรถจาก บมจ.เซ็นทรัลพฒันาเพื�อใชใ้นการให้บริการแก่ลกูคา้       ทาํเลที�ตั8งและสิ�งอาํนวยความสะดวกเป็นอตัราเดียวกบัที� 
    โดยมีสญัญาเช่าที�กาํหนดระยะเวลาและอตัราคา่เช่าที�ชดัเจน       ผูใ้หเ้ช่าคิดกบัลกูคา้ทั�วไป 

    
  
         



    บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที� 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ หน้า 149 

  

บริษทัที�เกี�ยวข้องกัน 

  มูลค่ารายการ   

ลกัษณะรายการ (ล้านบาท) เหตุผลและความจาํเป็น 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562   

    โรงแรม และบจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพื8นที�ศนูยก์ารคา้เพื�อใชใ้น 306.35 346.72 337.75   
     การขายอาหารและเครื�องดื�ม โดยคิดอตัราค่าเช่าและค่าบริการ         
    ต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือตามอตัราร้อยละของยอดขาย โดยมี         
    สัญญาเช่าที�กาํหนดระยะเวลาและอตัราค่าเช่าที�ชดัเจน         
              
    บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย ให้บริการห้องพกัและขายอาหารและ 3.89 5.02 2.36 อตัราค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เช่นเดียวกบัผูใ้ห้บริการ 
    เครื�องดื�ม ให้กบั บมจ. เซ็นทรัลพฒันา โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด       คิดกบัลกูคา้ทั�วไป 
              

5 บจ. เซ็นทรัลเทรดดิ(ง           
  ความสัมพนัธ์ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัย่อย ซื8อสินคา้ประเภทอุปกรณ์ 0.61 0.04 0.25 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้ มีความเห็นว่า 
  1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ เครื�องไฟฟ้าที�ใชใ้นร้านเช่น เครื�องบนัทึกเงินสด, เครื�องคิดเลขไฟฟ้า,       ผูข้ายจาํหน่ายสินคา้คุณภาพดี ราคาที�ตกลงกนัเป็นราคายุติธรรม 
  2.   มีกรรมการร่วมกนั อะไหล่และอุปกรณ์ฯลฯ จาก บจ.เซ็นทรัลเทรดดิ8ง        และการสั�งซื8อเป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิของการจดัซื8อจดัจา้ง  
    โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด        อตัราค่าเช่าเป็นราคายตุิธรรม เหมาะสมกบัทาํเลที�ตั8งเป็นอตัรา 
            เดียวกบัที�ผูใ้หเ้ช่าคิดกบัลกูคา้ทั�วไป 
              
    บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ให้บริการหอ้งพกั อาหารและเครื�องดื�ม 1.57 0.08 0.16 อตัราค่าบริการเป็นอตัราเดียวกนักบัอตัราที�ให้กบัลูกคา้ภายนอก  
    ให้กบั บจ. เซ็นทรัลเทรดดิ8ง โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด       รายการที�เกิดขึ8นมีความสมเหตุสมผล 
              

6 บจ. เพาเวอร์บาย           
  ความสัมพนัธ์ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย และบจ.เซ็นทรัล 2.91 2.05 8.07 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้ มีความเห็นว่า 
  1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์  เรสตอรองส์ กรุ๊ป ซื8อสินคา้ประเภทอุปกรณ์ เช่น ลาํโพง, กลอ้งถ่ายรูป,        ผูข้ายจาํหน่ายสินคา้คุณภาพดี ราคาที�ตกลงกนัเป็นราคา 
  2.   มีกรรมการร่วมกนั เครื�องเล่น DVD จาก บจ.เพาเวอร์บาย โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด       ยตุิธรรมเช่นเดียวกบัลกูคา้ทั�วไปและการสั�งซื8อเป็นไปตาม 
            ระเบียบปฏิบตัิของการจดัซื8อจดัจา้ง 
              
    บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย และบจ.เซ็นทรัล 0.04 0.41 0.20   
     เรสตอรองส์ กรุ๊ปไดร้ับรายไดจ้าก ให้บริการดา้นห้องพกั อาหารและเครื�องดื�ม         
    และขายสินคา้ให้กบั บจ.เพาเวอร์บาย โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด         
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7 บจ. ห้างเซ็นทรัล ดพีาทเมนท์สโตร์           
  ความสัมพนัธ์ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัย่อย ซื8อสินคา้ประเภทอุปกรณ์       คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้ มีความเห็นว่า 
  1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ ไฟฟ้า, เครื�องใชส้ํานกังานฯลฯ,บริการปรึกษาทางดา้นกฎหมายบริการ       ผูข้ายจาํหน่ายสินคา้คุณภาพดี ราคาที�ตกลงกนัเป็น 
  2.   มีกรรมการร่วมกนั ขอ้มลูทางธุรกิจและคาํแนะนาํต่างๆ และ เช่าพื8นที�ในศนูยก์ารคา้        ราคายตุิธรรมและการสั�งซื8อ เป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิ 
     จาก บจ.หา้งเซ็นทรัล ดีพาทเมนทส์โตร์        ของการจดัซื8อจดัจา้ง รายการที�เกิดขึ8นมีความสมเหตุสมผล 
       -   บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 11.79 11.00 19.93 และเป็นไปเพื�อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
       -   บจ. เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 46.26 51.33 52.53   
              
    บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ให้บริการ หอ้งจดัเลี8ยงและบริการ 10.47 3.00 8.18   
    ให้กบั บจ. ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด         
              
8 บจ. เซ็นทรัลเดอะวนั           
  ความสมัพนัธ ์ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัย่อย ให้บริการห้องพกัและขาย n/a n/a 0.08 อตัราค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เช่นเดียว 
  1.   มีผูถ้ือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวฒัน์ อาหารและเครื�องดื�มแก่ บจ. เซ็นทรัลเดอะวนั โดยคดิค่าบริการตาม       กบัผูใ้ห้บริการคิดกบัลกูคา้ทั�วไป 
    ราคาตลาด         
              

9 บมจ.โพสต์ พับลชิซิ�ง            
  ความสัมพนัธ์ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัย่อย ซื8อบริการการโฆษณา 4.64 4.04 3.99 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้ มีความเห็นว่า 
  1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ ทางสื�อสิ�งพิมพแ์ละซื8อหนงัสือพมิพจ์าก บมจ.โพสต ์พบัลิชซิ�ง        ราคาที�ตกลงกนัเป็นราคายตุิธรรมและเป็นประโยชนข์องบริษทั  
  2.   มีกรรมการร่วมกนั เพื�อให้บริการแก่ลกูคา้โรงแรมและร้านอาหาร โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด       การพิจารณาสั�งซื8อว่าจา้ง เป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิของการ 
            จดัซื8อจดัจา้ง 
              
    บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา และบริษทัยอ่ย ให้บริการห้องพกั อาหารและเครื�องดื�ม 3.18 6.78 3.18 อตัราค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เช่นเดียวกบัผูใ้ห้บริการคิด 
    ให้กบั บมจ.โพสต ์พบัลิชซิ�ง โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด       กบัลกูคา้ทั�วไป 
              

10 บจ.เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล           
  ความสัมพนัธ์ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา และบริษทัยอ่ย ซื8อสินคา้จาก บจ.เซน็ทรัล  3.99 4.12 4.35 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้ มีความเห็นว่า 
  1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ ฟู้ ด รีเทล เพื�อให้บริการแก่ลกูคา้โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด       ราคาที�ตกลงซื8อขายเป็นราคาตลาดทั�วไป และยตุิธรรม 
  2.   มีกรรมการร่วมกนั         อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เหมาะสม 
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    บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพี8นที�ในท็อปส์ ซูเปอร์มาเกต็ 1.27 9.57 12.26 กบัทาํเลที�ต ั8งและสิ�งอาํนวยความสะดวกเป็นอตัราเดียว 
    จาก บจ.เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล เพื�อขายอาหาร และ เครื�องดื�ม โดยคิดคา่เช่า       กบัที�ผูใ้หเ้ช่าคดิกบัลกูคา้ทั�วไป 
    และบริการ ตามอตัราร้อยละของยอดขาย โดยมีสญัญาเช่าที�กาํหนดระยะ         
    เวลาและอตัราค่าเช่าที�ชดัเจน         
              
    บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา และบริษทัยอ่ย ขายห้องพกั  0.92 2.85 2.79 อตัราค่าบริการเป็นอตัราเดียวกนักบัอตัราที�ให้กบัลูกคา้ภายนอก  
    ให้เช่าและอาํนวยความสะดวกในการจดัประชุม จดัเตรียมอาหารและเครื�องดื�ม       รายการที�เกิดขึ8นมีความสมเหตุสมผล 
     ให้กบั บจ.เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด       
            
        บจ. ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ�ง ขายไอศกรีมใหแ้ก่ บจ. เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล n/a n/a 1.39 ค่าสินคา้เป็นราคายตุิธรรมเช่นเดียวกบั 
    โดยคิดค่าสินคา้ตามราคาตลาด      

 
ที�ผูข้ายคดิกบัลกูคา้ทั�วไป 

              

11 บจ.เซ็นทรัลพฒันาเรียลตี( (บจ.เซ็นทรัลเรียลตี( เซอร์วิส เดิม)           
  ความสัมพนัธ์ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา และบริษทัยอ่ย ใชบ้ริการสาธารณูปโภคจาก 1.02 1.48 0.00 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้ มีความเห็นว่า 
  1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ บจ.เซ็นทรัลพฒันาเรียลตี8 โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด       ราคาที�ตกลงค่าบริการเป็นราคาตลาดทั�วไป และยตุิธรรม 
  2.   มีกรรมการร่วมกนั         อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เหมาะสมกบั 
    บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพี8นที�ในศูนยก์ารคา้จาก บจ.เซ็นทรัลพฒันาเรียลตี8  0.00 1.36 10.04 ทาํเลที�ตั8งและสิ�งอาํนวยความสะดวกเป็นอตัราเดียวกบัที� 
    เพื�อขายอาหารและเครื�องดื�ม โดยคิดอตัราค่าเช่า และค่าบริการ ต่อตารางเมตรต่อเดือน       ผูใ้หเ้ช่าคิดกบัลกูคา้ทั�วไป 
    หรือตามอตัราร้อยละของยอดขาย โดยมีสญัญาเช่าที�กาํหนดระยะเวลาและ         
    อตัราค่าเช่าที�ชดัเจน         

12 บจ. เซ็นทรัลเวิลด์            
  ความสัมพนัธ์ บจ.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพี8นที�ในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวิลด ์ 27.19 28.11 34.69 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาแลว้ มีความเห็นวา่ 
  1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์  จาก บจ.เซ็นทรัลเวิลด ์(เดิมชื�อ บจ. เวิลด ์เทรดพลาซ่า) เพื�อขาย       อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เหมาะสม 
  2.   มีกรรมการร่วมกนั อาหารและเครื�องดื�ม โดยคิดเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ และคิดอตัรา       กบัทาํเลที�ต ั8งและสิ�งอาํนวยความสะดวกเป็นอตัราเดียว 
    ค่าเช่า และค่าบริการต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยมีสญัญาเช่าที�       กบัที�ผูใ้หเ้ช่าคดิกบัลกูคา้ทั�วไป  
    กาํหนดระยะเวลา และอตัราค่าเช่าที�ชดัเจน         
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      บจ. โคซี� โฮเตล็ (COSI) เช่าช่วงที�ดินโครงการเซ็นทรัล เฟลติวลั สมยุ จาก 0.00 2.18 2.28 อตัราค่าเช่าช่วงที�ดินเป็นไปตามอตัราราคาตลาด 
    บจ.เซ็นทรัลเวิลด ์(CTW) COSI ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนการเช่าช่วงที�ดนิ 62       อตัราค่าห้องพกัและค่าบริการคิดในอตัรา 
    ลา้นบาท ตลอดการเช่าช่วงที�ดิน 37 ปี 2 เดือน         
              
    บจ.เซ็นทาราลอยลัตี8มาร์เกต็ติ8ง (บริษทัยอ่ย) จ่ายค่าห้องพกัและบริการ 0.00 0.05 0.10 ราคาตลาดเช่นเดียวกบัลกูคา้ทั�วไปและมลูค่า 
    ของลกูคา้ที�ใชค้ะแนนสะสมของบตัร Centara The 1 Card (C1C) ในการ       คะแนนคดิในอตัราราคาตลาดเช่นเดยีวกบั 
    เขา้พกัหรือใชบ้ริการที�โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อุดรธานี       ผูว้า่จา้งบริหารโรงแรมรายอื�น 
    โดยคิดค่าห้องพกัและบริการ ในอตัราราคาตลาดและมูลค่าคะแนนตาม         
    อตัราที�ตกลงกนั         
              
    บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและ/หรือบริษทัยอ่ย ให้บริการห้องพกัและ 0.27 11.25 9.11 อตัราค่าบริการและค่าอาหารและเครื�องดื�ม 
    ขายอาหารและเครื�องดื�ม บริการรับจองห้องพกั รับบริหารโรงแรมเซน็ทารา       เป็นราคายตุิธรรมเช่นเดียวกบัผูใ้ห้บริการ 
    และคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ อุดรธานี และใหบ้ริการดา้นการตลาดในการสร้าง       คิดกบัลกูคา้ทั�วไป ค่าบริหารโรงแรม  
    ความภกัดีต่อแบรนด์ของโรงแรม ใหแ้ก่ บจ. เซน็ทรัลเวิลด์ โดยคิดราคาใน       ค่าธรรมเนียมการตลาด คิดในอตัราราคาตลาด 
    อตัราราคาตลาด อตัราตามสญัญา หรืออตัราที�ตกลงกนั       เช่นเดียวกบัผูว้า่จา้งบริหารโรงแรมรายอื�น 
              

13 บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี(             
  ความสัมพนัธ์ บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพี8นที�ในอาคารเซน็ทรัลบางนา  17.10 22.42 15.98 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาแลว้ มีความเห็นวา่ 
  1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ จาก บจ.บางนา เซ็นทรัลพร็อพเพอตี8  เพื�อขายอาหาร และเครื�องดื�ม       อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม  
  2.   มีกรรมการร่วมกนั โดยคิดเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ และคิดอตัราค่าเช่าและค่าบริการ       เหมาะสมกบัทาํเลที�ตั8งและสิ�งอาํนวยความสะดวกเป็น 
    ต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยมีสญัญาเช่าที�กาํหนดระยะเวลา และ       อตัราเดียวกบัที�ผูใ้หเ้ช่าคิดกบัลกูคา้ทั�วไป  
    อตัราค่าเช่าที�ชดัเจน         
              

14 บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน           
  ความสัมพนัธ์ บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพื8นที�ในศูนยก์ารคา้โรบินสัน 127.72 136.67 147.91 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาแลว้ มีความเห็นวา่ 
  1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ จาก บมจ.หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั และบริษทัยอ่ย เพื�อขายอาหาร       อตัราค่าเช่าเป็นราคายตุิธรรม  เหมาะสมกบัทาํเล 
  2.   มีกรรมการร่วมกนั และเครื�องดื�ม โดยคิดอตัราคา่เช่าเป็นต่อตารางเมตรต่อเดือน       ที�ต ั8งเป็นอตัราเดียวกบัที�ผูใ้หเ้ช่าคิดกบัลกูคา้ทั�วไป 
    ซึ�งอตัราค่าเช่าดงักล่าวเป็นอตัราเดยีวกบัที�คิดกบัลกูคา้ทั�วไป โดย         
    มีสญัญาเช่าที�กาํหนดระยะเวลา และอตัราค่าเช่าที�ชดัเจน         
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     บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย ให้บริการขายอาหารและ 0.00 0.13 0.32 อตัราค่าบริการและค่าอาหารและเครื�องดื�ม 
    เครื�องดื�มให้กบั บมจ. ห้างสรรพสินคา้โรบินสนั  โดยคิดราคาในอตัราราคา       เป็นราคายตุิธรรมเช่นเดียวกบัผูใ้ห้บริการ 
    ตลาด        คิดกบัลกูคา้ทั�วไป 
              

15 บจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั�น             
  ความสัมพนัธ์ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ให้บริการหอ้งพกั ห้องจดัเลี8ยง 0.00 0.02 1.02 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาแลว้ มีความเห็นวา่ 
  1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ ให้กบั บจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั�น โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด       อตัราค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เช่นเดียวกบัผูใ้ห้บริการ 
  2.   มีกรรมการร่วมกนั         คิดกบัลกูคา้ทั�วไป 
    บจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั�น ให้บริการการวางแผน คาํปรึกษาและบริหาร 0.37 0.52 0.00   
    คลงัสินคา้ แก่ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัย่อย  โดยคิดราคา         
    ในอตัราราคาตลาด         
              

16 บจ. ซีอาร์ซี สปอร์ต           
  ความสมัพนัธ ์ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย ซื8อสินคา้ประเภทเครื�องกีฬา 0.00 0.42 0.27 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาแลว้ มีความเห็นวา่ 
  1.   มีผูถ้ือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวฒัน์ จาก บจ.ซีอาร์ซี สปอร์ต   โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด       ผูข้ายจาํหน่ายสินคา้คุณภาพดี ราคาที�ตกลงกนัเป็นราคายุติธรรม 
  2.   มีกรรมการร่วมกนั         เช่นเดียวกบัลกูคา้ทั�วไปและการสั�งซื8อเป็นไปตาม 
            ระเบียบปฏิบตัิของการจดัซื8อจดัจา้ง 
              
    บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัย่อย ให้บริการอาหารและ n/a n/a 0.09 อตัราค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เช่นเดียว 
    เครื�องดื�มแก่ บจ. ซีอาร์ซี สปอร์ต  โดยคิดค่าบริการตามราคาตลาด       กบัที�ผูใ้ห้บริการคิดกบัลกูคา้ทั�วไป 
              

17 บจ. เซ็นทรัลแอมบาสซีโฮเต็ล            
  ความสัมพนัธ์ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัย่อย ให้บริการห้องพกัและขายอาหารและ 0.02 0.18 0.06 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาแลว้ มีความเห็นวา่ 
  1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ เครื�องดื�มให้กบั บจ. เซ็นทรัลแอมบาสซีโฮเตล็ โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด       อตัราค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เช่นเดียวกบัผูใ้ห้บริการ 
  2.   มีกรรมการร่วมกนั         คิดกบัลกูคา้ทั�วไป 
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18 บจ.ซีอาร์ซี ไทวัสด ุ           
  ความสัมพนัธ์  บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย ซื8อสินคา้ 1.34 2.49 0.75 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาแลว้ มีความเห็นวา่ 
  1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์  จาก บจ.ซีอาร์ซี ไทวสัดุ  โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด       ผูข้ายจาํหน่ายสินคา้คุณภาพดี ราคาที�ตกลงกนัเป็นราคา 
  2.   มีกรรมการร่วมกนั         ยตุิธรรมและการสั�งซื8อเป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิของ 
            การจดัซื8อจดัจา้ง 
              
    บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพื8นที�จาก บจ. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ  n/a n/a 5.38 อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคา 
    เพื�อใชใ้นการขายอาหารและเครื�องดื�ม โดยคิดอตัราคา่เช่าและค่าบริการ        ยตุิธรรม เหมาะสมกบัทาํเลที�ตั8งและสิ�ง 
    ต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือตามอตัราร้อยละของยอดขาย  ซึ�งเป็นอตัราตลาด       อาํนวยความสะดวก 
    เมื�อเทียบเคียงกบัผูใ้ห้เช่ารายอื�น         
              
     บจ.ซีอาร์ซี ไทวสัดุ ซื8อบริการห้องพกั จาก บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 0.00 0.07 0.51 อตัราค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เช่นเดียว 
    และ บริษทัย่อย โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด       กบัผูใ้ห้บริการคิดกบัลกูคา้ทั�วไป 
              

19 บจ.ซีพีเอน็ พัทยา บีช           
  ความสัมพนัธ์ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัย่อย  13.97 8.74 9.79 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาแลว้ มีความเห็นวา่ 
  1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ เช่าพื8นที� Consignment จาก บจ.ซีพีเอน็ พทัยา บีช เพื�อใชใ้นการขาย       อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เหมาะสมกบั 
  2.   มีกรรมการร่วมกนั  อาหารและเครื�องดื�ม โดยคิดอตัราคา่เช่าและค่าบริการ       ทาํเลที�ตั8งและสิ�งอาํนวยความสะดวกเป็นอตัราเดียวกบัที� 
    ต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือตามอตัราร้อยละของยอดขาย โดยมี       ผูใ้หเ้ช่าคิดกบัลกูคา้ทั�วไป 
    สัญญาเช่าที�กาํหนดระยะเวลาและอตัราค่าเช่าที�ชดัเจน         
              

20 บจ. เซ็นทรัล เพย์เม้นท์           
  ความสมัพนัธ ์ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัย่อย ซื8อบตัรกาํนลัแทนเงินสด n/a n/a 0.15 ราคาบตัรกาํนลัเป็นราคายตุิธรรม เช่นเดียว 
  1.   มีผูถ้ือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวฒัน์ จาก บจ. เซ็นทรัล เพยเ์มน้ท์ เพื�อใชใ้นดา้นการตลาด โดยคิดราคาตาม       กบัผูใ้ห้บริการคิดกบัลกูคา้ทั�วไป 
    มูลค่าบตัรกาํนลั         
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21 บจ.เซ็นทรัลพฒันา ไนท์สแควร์           
  ความสัมพนัธ์ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย  33.16 32.78 33.91 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาแลว้ มีความเห็นวา่ 
  1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ เช่าพื8นที�เพื�อใชใ้นการขาย อาหารและเครื�องดื�ม โดยคิดอตัราค่าเช่า       อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เหมาะสมกบั 
  2.   มีกรรมการร่วมกนั และค่าบริการ ต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือตามอตัราร้อยละของยอดขาย       ทาํเลที�ตั8งและสิ�งอาํนวยความสะดวกเป็นอตัราเดียวกบัที� 
    โดยมี สัญญาเช่าที�กาํหนดระยะเวลาและอตัราค่าเช่าที�ชดัเจน       ผูใ้หเ้ช่าคิดกบัลกูคา้ทั�วไป 
              

22 บจ.เซ็นทรัล อนิชัวรันส์ เซอร์วิสเซส           
  ความสัมพนัธ์  บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย ซื8อประกนัภยักลุ่มให้กบัพนกังาน 1.93 3.78 13.06 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาแลว้ มีความเห็นวา่ 
  1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์  จาก บจ.เซ็นทรัล อินชวัรันส์ เซอร์วิสเซส โดยอตัราค่าเบี8ยประกนัคิดตามจาํนวน       อตัราค่าเบี8ยประกนัเป็นราคายุติธรรมเหมาะสมกบั 
    มูลค่าของกรมธรรม ์และความคุม้ครองที�ไดร้ับ       ความคุม้ครอง และจาํนวนเงนิที�เอาประกนัภยั 
              

23 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNRF (พระราม 3)           
  ความสัมพนัธ์ บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่าพี8นที�เพื�อขายอาหารและเครื�องดื�ม  30.05 65.25 59.69 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาแลว้ มีความเห็นวา่ 
  1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ โดยคิดเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้และคิดอตัราค่าเช่า และค่าบริการต่อ       อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เหมาะสมกบั 
    ตารางเมตรต่อเดือน โดยมีสญัญาเช่าที�กาํหนดระยะเวลาและอตัราคา่เช่าที�ชดัเจน       ทาํเลที�ตั8งและสิ�งอาํนวยความสะดวกเป็นอตัราเดียวกบัที� 
            ผูใ้หเ้ช่าคิดกบัลกูคา้ทั�วไป 
              
    บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัย่อย ให้บริการห้องพกัและขาย n/a n/a 0.84 อตัราค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เช่นเดียว 
    อาหารและเครื�องดื�มแก่ ทรัสตเ์พื�อการลงทุนในสิทธิการเช่า       กบัที�ผูใ้ห้บริการคิดกบัลกูคา้ทั�วไป 
    อสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท โดยคิดค่าบริการตามราคาตลาด          
              

24 บมจ. ซีโอแอล           
  ความสัมพนัธ์ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย ซื8อสินคา้ประเภท เครื�องเขียน  0.25 0.46 0.77 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาแลว้ มีความเห็นวา่ 
  1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ อุปกรณ์สาํนกังานจาก บมจ. ซีโอแอล โดยคิดค่าสินคา้ตามราคาตลาด       ผูข้ายจาํหน่ายสินคา้คุณภาพดี ราคาที�ตกลงกนัเป็นราคายุติธรรม 
  2.   มีกรรมการร่วมกนั         เช่นเดียวกบัลกูคา้ทั�วไปและการสั�งซื8อเป็นไปตาม 
            ระเบียบปฏิบตัิของการจดัซื8อจดัจา้ง 
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25 บจ. เซ็นทรัล พีเพิล ดเีวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์           
  ความสัมพนัธ์ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย และ บจ. เซน็ทรัล        คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาแลว้ มีความเห็นวา่ 
  1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ เรสตอรองส์ กรุ๊ป ซื8อบริการฝึกอบรมจากบริษทั เซ็นทรัล พเีพิล        ค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม และเป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิ 
  2.   มีกรรมการร่วมกนั ดีเวลลอปเมน้ท์เซ็นเตอร์ จาํกดั โดยคิดอตัราค่าบริการตามอตัราตลาด       ของการจดัซื8อจดัจา้ง  
    ทั�วไป         
       -   บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 6.42 4.83 8.79   
       -   บจ. เซน็ทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป 14.82 10.01 11.88   
              
    บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย ให้บริการห้องพกัและขาย 5.90 4.91 8.38 อตัราค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เช่นเดียว 
    อาหารและเครื�องดื�มให้กบั บจ. เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเมน้ท ์เซ็นเตอร์        กบัผูใ้ห้บริการคิดกบัลกูคา้ทั�วไป 
    โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด          
              
    บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย ให้เช่าพื8นที� 0.00 1.53 1.77 อตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เหมาะสมกบัทาํเล 
    ให้กบั บจ. เซ็นทรัล พเีพลิ ดีเวลลอปเมน้ท ์เซน็เตอร์        ที�ต ั8งและสิ�งอาํนวยความสะดวกเป็นอตัราเดียวกบัที�ผูใ้หเ้ช่า 
    โดยคิดราคาในอตัราราคาตลาด        คิดกบัลกูคา้ทั�วไป 
              

26 บจ.เซ็นทรัลอนิเตอร์พฒันา           
  ความสมัพนัธ ์ บจ.เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา ทาํสญัญาเช่าที�ดินระยะยาวจากการรถไฟฯ 116.36 129.67 137.06 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาแลว้ มีความเห็นวา่ 
  1.   มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ โดย บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย ไดร้ับสิทธิในการก่อสร้าง       อตัราค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เช่นเดียวกบัผูใ้ห้บริการ 
  2.   มีกรรมการร่วมกนั อาคารโรงแรม จากการเช่าช่วงที�ดินจาก บจ.เซ็นทรัลอินเตอร์พฒันา       คิดกบัลกูคา้ทั�วไป 
              

27 บจ. เพลนิฤด ี           
  ความสมัพนัธ ์   บจ. โคซี� โฮเตล็ (COSI) เช่าช่วงที�ดินจาก บจ. เพลนิฤดี n/a n/a 0.70 ค่าเช่าและค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เหมาะสมกบัทาํเลที�ตั8ง 
  1.   มีผูถ้ือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวฒัน์  โดยจ่ายค่าสิทธิp ในการเช่า (Leasehold) 13.55 ลา้นบาท ตลอดการเช่า       และสิ�งอาํนวยความสะดวก 
     ที�ดิน 30 ปี และค่าตอบแทนสิทธิp การให้บริการการเช่าช่วงที�ดิน 1.49 ลา้นบาท          
    ตลอดระยะเวลา  3 ปี         
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  มูลค่ารายการ   

ลกัษณะรายการ (ล้านบาท) เหตุผลและความจาํเป็น 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562   

28 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์           
  โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา  (CTARAF) บจ. โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา และ บจ. เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ n/a n/a 0.06 ค่าสินทรัพยเ์ป็นราคายตุิธรรม เช่นเดียว 
  ความสมัพนัธ ์ ซื8อสินทรัพยถ์าวรจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและ       กบัผูใ้ห้บริการคิดกบัลกูคา้ทั�วไป 
  1.   มีผูถ้ือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวฒัน์ รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (CTARAF) ซึ�งคิดค่าสินทรัพยต์ามราคาตลาด         
              

29 บจ. เซ็นทรัลออนไลน์           
  ความสมัพนัธ ์      บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซาและบริษทัยอ่ย ให้บริการห้องพกัและ n/a 0.02 0.09 อตัราค่าบริการเป็นราคายตุิธรรม เช่นเดียวกบั 
  1.   มีผูถ้ือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือกลุ่มจิราธิวฒัน์ ขายอาหารและเครื�องดื�มแก่ บมจ. เซ็นทรัลออนไลน์ โดยคิดคา่บริการ       ที�ผูใ้ห้บริการคิดกบัลูกคา้ทั�วไป 
    ตามราคาตลาด          
              

30 R.M.L Leisure Private Limited           
  ความสมัพนัธ ์ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา, บจ. โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์ n/a n/a 12.18 อตัราค่าบริหารและค่าบริการที�ตกลงกนัเป็นราคา 
  มีบุคคลที�เกี�ยวโยงกนัที�มิใช่ บมจ. โรงแรม บจ. เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท และ Centara  Maldives Private Limited       ยตุิธรรม และสมเหตุสมผล 
  เซ็นทรัลพลาซา ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ไดใ้ห้บริการดา้นการบริหารงาน บริการดา้นบุคลากรแก่ Centara Maldives         
    Private Limited  โดยคิดค่าบริหารงานหรือค่าการปันส่วนตามปริมาณงาน         
    หรือระยะเวลาการทาํงาน เพื�อเป็นการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด         
              
    บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา และนายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ คํ8าประกนั n/a n/a 7.12 อตัราค่าธรรมเนียมเป็นอตัรายตุิธรรมและ 
    เงินกูย้ืมจากธนาคารใหแ้ก่ R.M.L Leisure Private Limited โดยคิดค่า       สมเหตุสมผล 
    ธรรมเนียมในอตัราตลาดเมื�อเทียบเคียงกบัค่าธรรมเนียมของธนาคาร         
              
    บจ. เซ็นทารา อิมพอร์ต-เอก็ซพอร์ต จดัหาสินคา้ให้แก่ n/a n/a 5.54 ค่าสินคา้และค่าดาํเนินการเป็นราคายตุิธรรม  
     R.M.L Leisure Private Limited  โดยคิดค่าสินคา้ตามราคาที�จดัหา       และสมเหตุสมผล 
    บวกค่าดาํเนินการตามอตัราตลาดเมื�อเทียบเคียงกบัผูข้ายรายอื�น         
              
    บจ. เซ็นทาราลอยลัตี8มาร์เกต็ติ8ง (บริษทัยอ่ย) ให้บริการดา้น n/a n/a 1.70 อตัราค่าธรรมเนียมเป็นอตัรายตุิธรรม และสมเหตุสมผล 
    การตลาดในการสร้างความภกัดีต่อแบรนดข์องโรงแรม ให้แก่         
    R.M.L Leisure Private Limited  โดยคิดราคาในอตัราเดียวกนัทั8งกลุ่ม         
    กิจการโรงแรม (รวมโรงแรมที�รับจา้งบริหาร)         
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    บจ. เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท ์เฮดควอเตอร์ รับบริหาร R.M.L Leisure  n/a n/a 47.23 อตัราค่าบริหารที�ตกลงกนัเป็นอตัรายตุิธรรม 
    Private Limited โดยคิดราคาในอตัราตลาดเมื�อเทียบกบัโรงแรมที�รับจา้ง       และสมเหตุสมผล 
    บริหารในกลุ่มกิจการโรงแรม         
              
    บุคคลที�เกี�ยวโยงไดใ้หเ้งินกูย้มืแก่ R.M.L Leisure Private Limited  n/a n/a 1.38 อตัราดอกเบี8ยเป็นอตัรายตุิธรรมและสมเหตุสมผล 
    เพื�อในการดาํเนินกิจการ ซึ�งคิดอตัราดอกเบี8ยตามราคาตลาดเมื�อเทียบเคียง         
    กบัอตัราดอกเบี8ยของธนาคาร         

31 Centara Maldives Private Limited           
  ความสมัพนัธ ์ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา, บจ. โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ์ n/a n/a 14.75 อตัราค่าบริการที�ตกลงกนัเป็นราคายตุิธรรม 
  มีบุคคลที�เกี�ยวโยงกนัที�มิใช่ บมจ. โรงแรม บจ. เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท และ R.M.L Leisure Private Limited       และสมเหตุสมผล 
  เซ็นทรัลพลาซา ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ไดใ้ห้บริการดา้นการบริหาร บริการดา้นบุคลากรแก่ Centara Maldives         
    Private Limited  โดยคิดค่าบริหารงานหรือค่าบริการปันส่วนตามปริมาณงาน         
    หรือระยะเวลาการทาํงาน เพื�อเป็นการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด         
              
    บจ. เซ็นทารา อิมพอร์ต-เอก็ซพอร์ต จดัหาสินคา้ให้แก่ n/a n/a 5.33 ค่าสินคา้และค่าดาํเนินการเป็นราคายตุิธรรม  
    Centara Maldives Private Limited โดยคิดค่าสินคา้ตามราคาที�จดัหา       และสมเหตุสมผล 
    บวกค่าดาํเนินการตามอตัราตลาดเมื�อเทียบเคียงกบัผูข้ายรายอื�น         
              
    บจ. เซ็นทาราลอยลัตี8มาร์เกต็ติ8ง (บริษทัยอ่ย) ให้บริการดา้นการตลาด n/a n/a 0.75 อตัราค่าธรรมเนียมเป็นอตัรายตุิธรรม และสมเหตุสมผล 
    ในการสร้างความภกัดีต่อแบรนดข์องโรงแรม ให้แก่ Centara  Maldives          
    Private Limited  โดยคิดราคาในอตัราเดียวกนัทั8งกลุ่มกิจการโรงแรม         
    (รวมโรงแรมที�รับจา้งบริหาร)         
              
    บจ. เซ็นทารา แมนเนจเมน้ท ์เฮดควอเตอร์ รับบริหาร Centara  Maldives  n/a n/a 56.73 อตัราค่าบริหารที�ตกลงกนัเป็นราคายตุิธรรม 
    Private Limited โดยคิดราคาในอตัราตลาดเมื�อเทียบกบัโรงแรมที�รับจา้ง       เช่นเดียวกบัผูว้า่จา้งบริหารโรงแรมรายอื�น 
    บริหารในกลุ่มกิจการโรงแรม         
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13. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 
งบการเงนิ 

(ก) ผู้สอบบญัชีที�ทําการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปี  
สิ /นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2562 สรุปได้ดงันี / 
• งบการเงินสําหรับปี 2561 – 2562  ตรวจสอบโดยนายวิชาติ  โลเกศกระวี แห่งบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
• งบการเงินสําหรับปี 2560 ตรวจสอบโดยนางสาววิภาวรรณ  ปัทวันวิเวก แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี  ภูมิไชย  

สอบบญัชี จํากดั 
 

(ข) สรุปรายงานการสอบบญัชี 
งบการเงิน ความเห็นของผู้สอบบญัชี 

สําหรับปี 2562 ให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีอย่างไม่มีเงื�อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานถกูต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

สําหรับปี 2561 ให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีอย่างไม่มีเงื�อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานถกูต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยมี
วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ ซึ�งได้อธิบายถึงรายการแก้ไขข้อผิดพลาดของปีก่อนเกี�ยวกบั
การบนัทกึเงินลงทุนที�บริษัทย่อยแห่งหนึ�งของกลุ่มบริษัทไปร่วมลงทุนในการร่วมค้าแห่งหนึ�ง 
รวมถึงเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการดังกล่าว โดยเงินลงทุนและเงินให้กู้ ยืมระยะยาว
ดงักล่าวควรจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า เนื�องจากมีการควบคุมร่วมกับผู้ลงทุน
รายอื�น และเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการดงักล่าวที�มีลกัษณะเป็นการลงทนุ 

สําหรับปี 2560 ให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบญัชีอย่างไม่มีเงื�อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานถกูต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน  
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(ค) สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
งบการเงินรวม  
งบแสดงฐานะการเงิน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(บาท) % (บาท) % (บาท) %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2,023,701,433     7.3% 1,281,542,645     4.8% 701,414,234        2.8%

เงินลงทุนช ั"วคราว 787,939,102        2.9% 898,689,562        3.4% 98,042,700           0.4%

ลูกหนี( การคา้และลูกหนี( อื"น 764,503,583        2.8% 863,429,225        3.3% 860,029,921        3.4%

เงินให้กูยื้มระยะสั(นแกบุ่คคลหรือกจิการอื"น -                         -        -                         -        7,464,440             -        

สินคา้คงเหลือ 871,491,906        3.2% 844,818,650        3.2% 807,076,407        3.2%

สินทรัพย์หมนุเวยีนอื"น 213,584,473        0.8% 160,793,372        0.6% 176,494,728        0.7%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,661,220,497     17.0% 4,049,273,454     15.3% 2,650,522,430     10.5%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื"อขาย 923,014                -        901,589                -        1,177,331             -        

เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 524,125,440        1.9% 533,619,372        2.0% 526,614,321        2.1%

เงินลงทุนในการรว่มคา้ 915,175,525        3.3% 394,125,032        1.5% 96,929,244           0.4%

อสังหาริมทรัพย์เพื"อการลงทุน 143,734,140        0.5% 146,889,316        0.6% 408,855,459        1.6%

ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์ 17,997,227,681   65.3% 17,873,887,105   67.7% 17,884,381,588   71.5%

คา่ความนิยม 314,602,238        1.1% 314,602,238        1.2% 314,602,238        1.3%

สิทธิการเชา่ 1,776,589,182     6.4% 1,941,086,748     7.3% 2,103,217,954     8.4%

สินทรัพย์ไมม่ตีวัตน 453,678,491        1.6% 436,012,654        1.6% 389,281,519        1.6%

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 119,427,808        0.4% 86,445,049           0.3% 83,184,766           0.3%

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื"น 682,896,562        2.5% 670,607,251        2.5% 578,542,803        2.3%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,928,380,081   83.0% 22,398,176,354   84.7% 22,386,787,223   89.5%

รวมสินทรัพย์ 27,589,600,578   100.0% 26,447,449,808   100.0% 25,037,309,653   100.0%

2562 2561 2560
รายการ
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(บาท) % (บาท) % (บาท) %

หนี"สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั(น

จากสถาบนัการเงิน 550,959,421        2.0% 129,799,200        0.5% 151,184,478        0.6%
เจา้หนี( การคา้และเจา้หนี( อื"น 2,648,617,093     9.6% 2,755,415,935     10.4% 2,719,680,870     10.9%
รายไดรั้บลว่งหน้ารอการตดับญัชี

ที"ถึงกาํหนดภายในหนึ" งปี 146,502,115        0.5% 169,275,748        0.6% 177,717,176        0.7%
สว่นของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   

 ที"ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ" งปี 615,629,308        2.2% 234,143,580        0.9% 235,302,480        0.9%
หุ้นกูที้"ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ" งปี 800,000,000        2.9% -                         -        700,000,000        2.8%
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 99,874,851           0.4% 179,355,818        0.7% 167,917,485        0.7%
หนี( สินหมนุเวยีนอื"น 267,615,001        1.0% 224,275,096        0.8% 252,968,660        1.0%

รวมหนี"สินหมุนเวียน 5,129,197,789     18.6% 3,692,265,377     13.9% 4,404,771,149     17.6%
หนี�สินไม่หมุนเวียน
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,618,292,813     5.9% 2,379,567,798     9.0% 1,537,724,660     6.1%
หุ้นกู ้ 4,080,000,000     14.8% 4,280,000,000     16.2% 4,280,000,000     17.1%
เงินกูยื้มระยะยาวจากบุคคลที"เกี"ยวขอ้งกนั 52,328,547           0.2% 52,328,547           0.2% 60,988,982           0.2%
รายไดรั้บลว่งหน้ารอการตดับญัชี 1,877,733,616     6.8% 2,024,226,302     7.7% 2,154,912,846     8.6%
หนี( สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 229,307,193        0.8% 208,571,216        0.8% 184,718,782        0.7%
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 310,490,975        1.1% 257,216,525        1.0% 229,640,565        0.9%
ประมาณการหนี( สินสําหรับคา่รื(อถอน 135,061,973        0.5% 116,691,722        0.4% 107,854,123        0.4%
หนี( สินไมห่มนุเวยีนอื"น 13,565,121           0.0% 16,907,306           0.1% 18,328,422           0.1%

รวมหนี"สินไม่หมุนเวียน 8,316,780,238     30.1% 9,335,509,416     35.4% 8,574,168,380     34.1%

รวมหนี"สิน 13,445,978,027   48.7% 13,027,774,793   49.3% 12,978,939,529   51.7%

2560
รายการ

2562 2561



                                                                                           บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 

 

ส่วนที� 3.3 (9) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หน้า 162 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

(บาท) % (บาท) % (บาท) %

หนี"สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 1,350,000,000     4.9% 1,350,000,000     5.1% 1,350,000,000     5.4%

ทุนที"ออกและชาํระแลว้ 1,350,000,000     4.9% 1,350,000,000     5.1% 1,350,000,000     5.4%

สว่นเกนิมลูคา่หุ้น 970,000,000        3.5% 970,000,000        3.7% 970,000,000        3.9%

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสํารองตามกฎหมาย 158,080,000        0.6% 158,080,000        0.6% 158,080,000        0.6%

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 11,160,000,478   40.5% 10,293,247,029   38.8% 8,943,095,580     35.8%

องค์ประกอบอื"นของสว่นของผูถื้อหุ้น 32,238,244           0.1% 130,824,299        0.5% 119,676,668        0.5%

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 13,670,318,722   49.6% 12,902,151,328   48.7% 11,540,852,248   46.2%

สว่นไดเ้สียที"ไมม่อีาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 473,303,829        1.7% 517,523,687        2.0% 517,517,876        2.1%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,143,622,551   51.3% 13,419,675,015   50.7% 12,058,370,124   48.3%

รวมหนี"สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 27,589,600,578   100.0% 26,447,449,808   100.0% 25,037,309,653   100.0%

รายการ
2562 2561 2560



                                                                                                บริษัท โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน)       

 

ส่วนที� 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หน้า 163 
 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

 
 

(บาท) % (บาท) % (บาท) %

รายได้ 

รายไดจ้ากการประกอบกจิการโรงแรม 8,438,557,191       39.7% 9,363,988,641       43.0% 8,921,805,047       43.9%

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื"องดื"ม 12,184,187,845    57.2% 11,898,995,283    54.7% 10,892,624,414    53.5%

รายไดค้า่เชา่ 114,612,529          0.5% 114,612,529          0.5% 114,612,529          0.6%

รายไดอื้"น 553,691,302          2.6% 390,557,450          1.8% 416,295,399          2.0%

รวมรายได้ 21,291,048,867    100.0% 21,768,153,903    100.0% 20,345,337,389    100.0%

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนการประกอบกจิการโรงแรม 5,488,105,760       25.8% 5,911,810,337       27.2% 5,664,471,487       27.8%

ตน้ทุนขายอาหารและเครื"องดื"ม 6,700,575,006       31.6% 6,456,500,925       29.7% 5,867,097,523       28.8%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 845,816,105          4.0% 851,316,758          3.9% 766,124,495          3.8%

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 5,981,954,141       28.1% 5,666,233,472       26.0% 5,290,274,016       26.0%

รวมค่าใช้จ่าย 19,016,451,012    89.5% 18,885,861,492    86.8% 17,587,967,521    86.4%

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมค้า

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 2,274,597,855 10.5% 2,882,292,411 13.2% 2,757,369,868 13.6%

สว่นแบง่กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัรว่มและการรว่มคา้ 29,399,568            0.1% 35,387,776            0.2% (34,534,963)           -0.2%
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 2,303,997,423       10.6% 2,917,680,187       13.4% 2,722,834,905       13.4%

คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน (214,021,422)        -1.0% (204,614,887)        -0.9% (223,877,715)        -1.1%

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 2,089,976,001       9.6% 2,713,065,300       12.5% 2,498,957,190       12.3%

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (280,803,934)        -1.3% (438,776,200)        -2.0% (407,556,797)        -2.0%

กําไรสําหรับปี 1,809,172,067       8.3% 2,274,289,100       10.5% 2,091,400,393       10.3%

2562 2561 2560รายการ
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(บาท) % (บาท) % (บาท) %

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื:น

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี"ยนจากการแปลงคา่

งบการเงินที"เป็นตา่งประเทศ (122,302,557)        -0.6% 11,857,380            0.1% (150,282,890)        -0.7%

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการเปลี"ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุน

    ในหลกัทรัพย์เผื"อขาย 21,425                    -       (275,742)                -       173,998                  -       

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (4,285)                     -       55,148                    -       (29,000)                   -       

17,140                    -       (220,594)                -       144,998                  -       

รายการที"จะถูกบนัทึกในสว่นของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (122,285,417)        -0.6% 11,636,786            0.1% (150,137,892)        -0.7%

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน -                      -       (21,864,000)           -0.1% -                      -       

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                      -       4,372,800               -       -                      -       

รายการที"จะไมถู่กบนัทึกในสว่นของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                      -       (17,491,200)           -0.1% -                      -       

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื:นสําหรับปี (122,285,417)        -0.6% (5,854,414)             -       (150,137,892)        -0.7%

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,686,886,650       7.7% 2,268,434,686       10.5% 1,941,262,501       9.6%

การแบ่งปันกําไร

สว่นที"เป็นของบริษทัใหญ ่ 1,744,242,983       8.0% 2,177,612,186       10.1% 1,991,389,787       9.8%

สว่นที"เป็นของสว่นไดเ้สียที"ไมม่อีาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 64,929,084            0.3% 96,676,914            0.4% 100,010,607          0.5%

กําไรสําหรับปี 1,809,172,067       8.3% 2,274,289,100       10.5% 2,091,400,394       10.3%

การแบ่งปันกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม

สว่นที"เป็นของบริษทัใหญ ่ 1,645,656,928       7.5% 2,171,268,615       10.1% 1,879,103,133       9.3%

สว่นที"เป็นของสว่นไดเ้สียที"ไมม่อีาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย 41,229,722            0.2% 97,166,071            0.4% 62,159,369            0.3%

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,686,886,650       7.7% 2,268,434,686       10.5% 1,941,262,502       9.6%

กําไรต่อหุ้นขั"นพื"นฐาน (บาท/หุ้น)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี:ยถ่วงนํ"าหนัก (หุ้น) 1,350,000,000                        

1.61                                          

1,350,000,000                        

1.48                                          

1,350,000,000                        

รายการ 2562 2561 2560

1.29                                          
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งบกระแสเงินสด 
 

 
 

 

2561 2560

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 3,813,266,334             4,213,076,632             4,781,926,797             

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (2,593,716,718)            (2,669,174,194)            (3,148,801,867)            

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงิน (463,156,107)               (991,514,457)               (1,920,135,157)            

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินเพิ"มขึ(น (ลดลง) (14,234,721)                 27,740,430                  (870,947)                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ:มขึ"น(ลดลง)สุทธิ 742,158,788                580,128,411                (287,881,174)               

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดตน้ปี 1,281,542,645             701,414,234                989,295,408                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2,023,701,433             1,281,542,645             701,414,234                

รายการ

2562

(บาท)
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รายการ 
งบการเงนิรวม 

2562 2561 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.9 1.1 0.6 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.5 0.5 0.3 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.9 1.0 1.1 
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนี /การค้า (เท่า) 22.4 22.2 21.2 
ระยะเวลาเก็บหนี /เฉลี�ย (วนั) 16 16 17 
อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี / (เท่า) 11.7 11.0 10.1 
ระยะเวลาการชําระหนี / (วนั) 31 33 36 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  
อตัรากําไรขั /นต้น (%) 55.5% 56.2% 56.4% 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 11.0% 13.6% 13.9% 
อตัรากําไรอื�น (%) 3.1% 2.3% 2.6% 
อตัราส่วนเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 167.6% 146.2% 174.9% 
อตัรากําไรสทุธิ (%) 8.2% 10.0% 9.8% 
อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.7% 17.1% 17.2% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 6.5% 8.5% 8.1% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 18.6% 20.5% 19.2% 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.8 0.8 0.8 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  
อตัราหนี /สินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 1.0 1.0 1.1 
อตัราหนี /สินที�มีภาระดอกเบี /ยต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.5 0.5 0.6 
อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบี /ย (เกณฑ์เงินสด) (เท่า) 20.0 22.5 22.2 
อตัราความสามารถชําระภาระผกูพนั (เกณฑ์เงินสด) (เท่า) 0.9 1.2 0.8 
อตัราความสามารถชําระดอกเบี /ยและเงินต้น(DSCR) (เท่า) 3.9 4.2 2.2 
อตัราส่วนหนี /สินสทุธิตอ่กําไรก่อนดอกเบี /ยจ่าย ภาษีเงินได้ 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่าย  
(เท่า) 1.1 1.0 1.3 

อตัราส่วนตัKวเงินจา่ยต่อหนี /สินที�มีภาระดอกเบี /ย (เท่า) 0.07 0.02 0.02 
อตัราส่วนหนี /สินที�มภีาระดอกเบี /ยที�ครบกําหนดภายใน L ปี 

ต่อหนี /สินที�มภีาระดอกเบี /ยทั /งหมด  
(เท่า) 0.3 0.1 0.1 

อตัราส่วนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินตอ่หนี /สินรวม  (เท่า) 0.6 0.5 0.5 
หมายเหต:ุ 
- อตัราความสามารถชําระภาระผกูพนั (เกณฑ์เงินสด) = เงินสดจากการดําเนินงาน/ (การจ่ายชําระคืนหนี /สิน + รายจ่ายลงทนุซื /อสินทรัพย์ + เงินปันผลจา่ย) 
- อตัราความสามารถชําระดอกเบี /ยและเงินต้น (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) = EBITDA / การจ่ายชําระคืนเงินต้นและดอกเบี /ย 
- อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนี /การค้า และระยะเวลาการเก็บหนี /เฉลี�ยคํานวณโดยไม่รวมยอดขายของ CRG เนื�องจาก ยอดขายเกือบทั /งหมดของ CRG เป็นการขายเงินสด 
- อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี /ย (เกณฑ์เงินสด) = (กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน+ดอกเบี /ยจา่ย+ภาษี) / ดอกเบี /ยจ่าย                                                                                         

อัตราส่วนทางการเงนิ    
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14. คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

1. ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที$ยว 

 
1.1 การท่องเที�ยวไทย 

นกัท่องเที�ยวต่างชาติไตรมาส -//01/ มีจาํนวนทั2งสิ2น 34.5 ลา้นคน เติบโต 1.-% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที�ผ่านมา จาก
การฟื2 นตวันกัท่องเที�ยวชาวจีนและรัสเซีย โดยเติบโต 3-.1% และ <.0%  เทยีบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ตามลาํดบั ในขณะ
ที�นกัท่องเที�ยวอินเดียยงัคงเติบโตต่อเนื�องที� //.<% เทียบปีก่อน   
 
สําหรับ ปี /01/ จาํนวนนักท่องเที�ยวต่างชาติมีจาํนวน 5?.< ลา้นคน เติบโต -./% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  การ
เติบโตดงักล่าวส่วนหนึ�งมาจากฐานตํ�าในครึ� งปีหลงัของปี /013 สาํหรับนกัท่องเที�ยวที�มีสดัส่วนสูงสุด 0 อนัดบัแรกคือ จีน, 
มาเลเซีย, อินเดีย, เกาหลี และลาว คิดเป็น /D.1%, 10.5%, 5.0%, 4.7% และ -.6% ของจาํนวนนกัท่องเที�ยวทั2งหมด เติบโต 
4.4%, 3.6%, 24.8%, 5.1% และ 10.9% เทียบปีก่อน ตามลาํดบั      
 
 3./ การท่องเที�ยวมลัดีฟส์ 
จาํนวนนกัท่องเที�ยวไตรมาส -//01/ รวม -03,3?D คน เติบโต 33.D% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จากการเติบโตของ
นกัท่องเที�ยวชาวยุโรปเป็นหลกัซึ�งมีสดัส่วนรวม 05.4% ของนกัท่องเที�ยวทั2งหมด โดยเติบโต 3-.4% เทียบปีก่อน บวกกบั
อตัราการเติบโตสูงของนักท่องเที�ยวอินเดียที� -D.?% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สามารถชดเชยการลดลงของ
นกัท่องเที�ยวจีน 3/.4% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  ทั2งนี2 ในไตรมาส -//01/ นกัท่องเที�ยวจีนมีสดัส่วนสูงสุดที� 33.?% 
ของนกัท่องเที�ยวทั2งหมด  
สําหรับปี /01/ จาํนวนนักท่องเที�ยวรวม 3,702,887 คน เติบโต 34.7% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน นักท่องเที�ยวที�มี
สดัส่วนสูงสุด 0 อนัดบัแรกคือ จีน, อินเดีย, อิตาลี, องักฤษ และเยอรมนั คิดเป็น 16.7%, 9.7%, 8.0%, 7.4% และ D.-% ของ
จาํนวนนกัท่องเที�ยวทั2งหมด เติบโต 4.5%, 83.5%, 29.5%, 10.1% และ 6.8%  เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที�ผา่นมา ตามลาํดบั      
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2. วิเคราะห์ผลการดําเนินงานรวม และรายธุรกจิของบริษัทฯ 

 
2.1 วเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานรวม  
ผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาส - ปี /01/ และปี /013  

(หน่วย: ล้านบาท) 

ไตรมาส 4/2562 ไตรมาส 4/2561 

เปลี$ยนแปลง 

(เพิ$มขึ5น + / ลดลง -) 

  
จํานวน

เงิน % 

จํานวน

เงิน % 

จํานวน

เงิน % 

รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม (1) 2,257.3 42.1% 2,465.6 44.7% (208.3) -8.4% 
รายไดจ้ากธุรกิจอาหาร 3,099.8 57.9% 3,048.6 55.3% 51.2 1.7% 

              รวมรายได้ 5,357.1 100.0% 5,514.2 100.0% (157.1) -2.8% 

ตน้ทุนขาย - ธุรกิจโรงแรม 770.3 14.4% 880.0 16.0% (109.7) -12.5% 
ตน้ทุนขาย - ธุรกิจอาหาร 1,492.7 27.9% 1,493.4 27.1% (0.7) 0.0% 
              รวมตน้ทุนขาย(2) 2,263.0 42.2% 2,373.4 43.0% (110.4) -4.7% 
หกั ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 2,006.4 37.5% 1,938.9 35.2% 67.5 3.5% 
บวก ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 6.2 0.1% (6.5) 0.0% 12.7 195.4% 

กําไรก่อนค่าเสื$อมราคา ค่าตัดจําหน่าย ดอกเบี5ยจ่าย และภาษีเงินได้ 

(EBITDA) 1,093.9 20.4% 1,195.4 21.7% (101.5) -8.5% 
หกั ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (506.7) -9.5% (525.9) -9.5% 19.2 3.7% 

กําไรก่อนดอกเบี5ยจ่าย และภาษีเงนิได้ (EBIT) 587.2 11.0% 669.5 12.1% (82.3) -12.3% 
หกั ตน้ทุนทางการเงิน (51.2) -1.0% (48.9) -0.9% 2.3 4.7% 
หกั ภาษีเงินได ้ (49.0) -0.9% (109.5) -2.0% (60.5) -55.3% 
หกั กาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (16.1) -0.3% (30.0) -0.5% (13.9) -46.3% 

กําไรสุทธิ 470.9 8.8% 481.1 8.7% (10.2) -2.1% 

(1) รวมรายไดจ้ากการตดัจาํหน่ายค่าเช่ารับล่วงหนา้-เซ็นทาราแกรนด ์บีชรีสอร์ท สมุย จาํนวน 25.1 ลา้นบาท/ไตรมาส  

(2) ตน้ทุนขายไม่รวมค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายส่วนที�ปันส่วนเป็นตน้ทุนขาย 

 
ไตรมาส -//01/: บริษทัฯมีรายไดร้วม 0,50D.3 ลา้นบาท (ไตรมาส -//013: 0,03-./ ลา้นบาท) ลดลง 30D.3 ลา้นบาท (หรือ
ลดลง /.<%) โดยสดัส่วนของรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมต่อรายไดจ้ากธุรกิจอาหาร อยูท่ี� -/% : 0<% (ไตรมาส -//013: -0% : 
00%) ขณะที�กาํไรขั2นตน้รวม /,?3/.5 ลา้นบาท ลดลง 5./% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยคิดเป็นอตัรากาํไรขั2นตน้ 
56.3% ของรายได ้(ไม่รวมรายไดอื้�น) เพิ�มขึ2นเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน (ไตรมาส -//013: 55.9%) จากการควบคุม
ตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพทั2งจากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร  บริษทัฯมีกาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่าย ดอกเบี2ย
จ่าย และภาษีเงินได ้(EBITDA) รวม 3,4?5.? ลา้นบาท (ไตรมาส -//013: 3,3?0.- ลา้นบาท) ลดลง 343.5 ลา้นบาท (หรือ
ลดลง <.0%) จากไตรมาส -//013 โดยคิดเป็นอตัรากาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่าย ดอกเบี2ยจ่าย และภาษีเงินได ้ต่อ
รายไดร้วม (% EBITDA) 20.4% ลดลงเทียบปีก่อน (ไตรมาส -//013: 21.7%) อตัราการทาํกาํไรที�ลดลงสืบเนื�องจากการ
ลดลงของรายได้ ขณะที�ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารบางส่วนเป็นต้นทุนคงที� โดยรายการหลกั เช่น ค่าแรงและ
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สวสัดิการพนักงาน, ค่าเช่าที�เพิ�มขึ2นจากการต่อสัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และทรัพยสิ์นของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรี
สอร์ทและวลิลา หวัหิน กบัการรถไฟแห่งประเทศไทย, ค่าเช่ากองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ท
ในเครือเซ็นทารา (CTARAF) รวมถึงค่าใชจ่้ายจากการเปิดสาขาร้านอาหารที�เพิ�มขึ2น ทั2งนี2บริษทั มีกาํไรสุทธิ -D4.9 ลา้น
บาท ลดลงเลก็นอ้ย 34.2 ลา้นบาท (หรือลดลง /.3%)  
 
ผลการดาํเนินงานสาํหรับ ปี /01/ และปี /013 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2561 

เปลี$ยนแปลง 

(เพิ$มขึ5น + / ลดลง -

) 

  
จํานวน

เงิน % 

จํานวน

เงิน % 

จํานวน

เงิน % 

รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม (1) 8,895.9 42.0% 9,764.3 44.9% (868.4) -8.9% 
รายไดจ้ากธุรกิจอาหาร 12,294.4 58.0% 12,003.9 55.1% 290.5 2.4% 

              รวมรายได้ 21,190.3 100.0% 21,768.2 100.0% (577.9) -2.7% 

ตน้ทุนขาย - ธุรกิจโรงแรม 3,097.8 14.6% 3,438.1 15.8% (340.3) -9.9% 
ตน้ทุนขาย - ธุรกิจอาหาร 5,933.7 28.0% 5,720.7 26.3% 213.0 3.7% 
              รวมตน้ทุนขาย(2) 9,031.5 42.6% 9,158.8 42.1% (127.3) -1.4% 
หกั ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 7,889.7 37.2% 7,682.3 35.3% 207.4 2.7% 
บวก ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 29.4 0.1% 35.4 0.2% (6.0) -16.9% 

กาํไรก่อนค่าเสื$อมราคา ค่าตัดจําหน่าย ดอกเบี5ยจ่าย และภาษีเงินได้ 

(EBITDA) 4,298.5 20.3% 4,962.5 22.8% (664.0) -13.4% 
หกั ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (2,037.2) -9.6% (2,044.9) -9.4% (7.7) -0.4% 

กาํไรก่อนดอกเบี5ยจ่าย และภาษีเงนิได้ (EBIT) 2,261.3 10.7% 2,917.6 13.4% (656.3) -22.5% 
หกั ตน้ทุนทางการเงิน (214.0) -1.0% (204.6) -0.9% 9.4 4.6% 
หกั ภาษีเงินได ้ (260.7) -1.2% (438.8) -2.0% (178.1) -40.6% 
หกั กาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (64.9) -0.3% (96.7) -0.4% (31.8) -32.9% 

กาํไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติ 1,721.7 8.1% 2,177.5 10.0% (455.8) -20.9% 

รายการพเิศษ             

บวก เงินชดเชยความเสียหายจากประกนั (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 80.6 0.4% 
                
-    

                 
-    80.6 NA 

หกั ผลกระทบการตั2งสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานตาม
กฎหมายแรงงานใหม่ (58.1) -0.3% 

                
-    

                 
-    (58.1) NA 

กาํไรสุทธิ 1,744.2 8.2% 2,177.5 10.0% (433.3) -19.9% 

(1) รวมรายไดจ้ากการตดัจาํหน่ายค่าเช่ารับล่วงหนา้-เซ็นทาราแกรนด ์บีชรีสอร์ท สมุย จาํนวน 344.5 ลา้นบาท  

(2) ตน้ทุนขายไม่รวมค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายส่วนที�ปันส่วนเป็นตน้ทุนขาย 

 



                                                                                           บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที� 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน หนา้ 170 
 

ปี /01/: บริษทัฯมีรายไดร้วม /3,3?4.5 ลา้นบาท (ปี /013: /3,D1<./ ลา้นบาท) ลดลง 0DD.9 ลา้นบาท (หรือลดลง 
/.D%) จากการลดลงของรายไดธุ้รกิจโรงแรม โดยสัดส่วนของรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมต่อรายไดจ้ากธุรกิจอาหาร อยู่
ที� -/% : 0<% (ปี /013: 45% : 55%)  และมีกาํไรขั2นตน้รวม 33,0?3.3 ลา้นบาท (ปี /013:  3/,34-./ ลา้นบาท) ลดลง 
512.9 ลา้นบาท (หรือลดลง -./%) โดยมีอตัรากาํไรขั2นตน้ 01./% ลดลงเลก็นอ้ยจากปีก่อน (ปี /013: 56.9%) จากการ
ดาํเนินงานของธุรกิจอาหาร บริษทัฯมีกาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่าย ดอกเบี2ยจ่าย และภาษีเงินได ้(EBITDA) 
รวม -,/?<.0 ลา้นบาท (ปี /013: -,?1/.0 ลา้นบาท) ลดลง 114.0 ลา้นบาท (หรือ 35.-%)  โดยมีอตัรากาํไรก่อนค่าเสื�อม
ราคา ค่าตดัจาํหน่าย ดอกเบี2ยจ่าย และภาษีเงินได ้ต่อรายไดร้วม (% EBITDA) อยูที่� /4.5% ลดลงจากปีก่อน (ปี /013: 
22.8%) เป็นผลจากการดาํเนินงานทั2งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารที�อ่อนตวั ภายใตส้ภาวะการแข่งขนัที�มากขึ2นเทียบ
ปีก่อน บริษทัฯมีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติจาํนวน 3,D/3.D ลา้นบาท ลดลง -00.8 ลา้นบาท (หรือลดลง /4.?%) 
บวกเงินชดเชยความเสียหายที�ไดรั้บจากประกนั (สุทธิจากภาษี) จาํนวน <4.1 ลา้นบาท ในไตรมาส 3//01/ และหัก
รายการพิเศษจากการตั2งสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานตามกฎหมายแรงงานใหม่จาํนวน 0<.3 ลา้นบาทใน
ไตรมาส ///01/ ทาํใหบ้ริษทัฯมีกาํไรสุทธิจาํนวน 3,D--./ ลา้นบาท ลดลง -55.3 ลา้นบาท เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน (หรือลดลง 3?.?%)  
 

/./ วิเคราะห์ผลการดาํเนินงานรายธุรกิจ  
 /./.3 ธุรกิจโรงแรม  

ณ วนัที� 53 ธันวาคม /01/ บริษทัฯมีโรงแรมภายใตก้ารบริหารทั2งสิ2น จาํนวน D1 โรงแรม (3-,D0< ห้อง) โดยเป็นโรงแรมที�
เปิดดาํเนินการแลว้ทั2งสิ2น -5 โรงแรม (<,4?5 ห้อง) และเป็นโรงแรมที�กาํลงัพฒันา 55 โรงแรม (1,110 หอ้ง) ในส่วน -5 
โรงแรมที�เปิดดาํเนินการแลว้นั2น 1< โรงแรม (-,-D1 หอ้ง) เป็นโรงแรมที�บริษทัฯเป็นเจา้ของ และ /0 โรงแรม (5,13D หอ้ง) 
เป็นโรงแรมที�อยูภ่ายใตส้ญัญาบริหาร 
 
    ผลการดําเนินงานธุรกจิโรงแรมที$บริษัทฯ เป็นเจ้าของสําหรับไตรมาส I/JKLJ 

  

 

อตัราการเข้าพกั 

(Occupancy - OCC)  

ผลการดําเนินงานของโรงแรมทั5งหมด 

 

ผลการดําเนินงานของโรงแรมทั5งหมด 

(ไม่รวมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรี

สอร์ท สมุย และโคซี$ พทัยา วงศ์อมาตย์ 

บีช)  

4/2562 4/2561 เปลี$ยนแปลง 4/2562 4/2561 เปลี$ยนแปลง 
กรุงเทพฯ 81.6% 83.5% -1.9% 81.6% 83.5% -1.9% 

ต่างจงัหวดั 75.5% 80.0% -4.5% 75.8% 81.0% -5.2% 
มลัดีฟส์ 82.0% 92.1% -10.1% 82.0% 92.1% -10.1% 

ประเทศไทยเฉลี$ย  77.6% 81.1% -3.5% 77.8% 81.8% -4.0% 

รวมเฉลี$ย  77.9% 81.8% -3.9% 78.0% 82.5% -4.5% 
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ราคาห้องพกัเฉลี$ย 

(บาท) 

 (Average Room 

Rate - ARR) 

ผลการดําเนินงานของโรงแรมทั5งหมด 

 

ผลการดําเนินงานของโรงแรมทั5งหมด 

(ไม่รวมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรี

สอร์ท สมุย และโคซี$ พัทยา วงศ์อมาตย์ 

บีช) 

4/2562 4/2561 เปลี$ยนแปลง 4/2562 4/2561 เปลี$ยนแปลง 

กรุงเทพฯ 2,979 3,239 -8.0% 2,979 3,239 -8.0% 

ต่างจงัหวดั 3,816 3,984 -4.2% 3,843 3,929 -2.2% 

มลัดีฟส์ 16,177 17,528 -7.7% 16,177 17,528 -7.7% 

ประเทศไทยเฉลี$ย 3,514 3,737 -6.0% 3,530 3,692 -4.4% 

รวมเฉลี$ย 4,353 4,693 -7.2% 4,372 4,684 -6.7% 

  

 

 

รายได้ต่อห้องพักเฉลี$ย 

(บาท)  

(Revenue per 

Available Room -  

RevPar)  

ผลการดําเนินงานของโรงแรมทั5งหมด 

 

ผลการดําเนินงานของโรงแรมทั5งหมด 

(ไม่รวมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรี

สอร์ท สมุย และโคซี$ พทัยา วงศ์อมาตย์ 

บีช)  

4/2562 4/2561 เปลี$ยนแปลง 4/2562 4/2561 เปลี$ยนแปลง 

กรุงเทพฯ 2,429 2,703 -10.1% 2,429 2,703 -10.1% 

ต่างจงัหวดั 2,881 3,189 -9.7% 2,911 3,180 -8.5% 

มลัดีฟส์ 13,262 16,141 -17.8% 13,262 16,141 -17.8% 

ประเทศไทยเฉลี$ย  2,727 3,033 -10.1% 2,745 3,020 -9.1% 

รวมเฉลี$ย  3,389 3,840 -11.7% 3,411 3,862 -11.7% 

 

 
ผลการดาํเนินงานธุรกิจโรงแรมสาํหรับไตรมาส -//01/  

ธุรกจิโรงแรม (ล้านบาท) 4/2562 4/2561 เปลี$ยนแปลง 

รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 2,115.9 2,373.3 -10.8% 
รายไดร้วม (รวมรายไดอื้�น) 2,257.3 2,465.6 -8.4% 
กาํไรขั2นตน้ 1,345.6 1,493.3 -9.9% 
% อตัรากาํไรขั2นตน้ 63.6% 62.9% 0.7% 
EBITDA 754.5 837.2 -9.9% 
% EBITDA 33.4% 34.0% -0.6% 
กาํไรสุทธิ 321.2 294.5 9.1% 
% อตัรากาํไรสุทธิ 14.2% 11.9% 2.3% 
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• ไตรมาส 4/2562: 

o ธุรกิจโรงแรม มีรายไดร้วมอยูท่ี� /,/0D.5 ลา้นบาท ลดลง /4<.5 ลา้นบาท (หรือลดลง <.-%) จากไตรมาส -//013 

ส่วนหนึ� งเป็นผลจากการปิดปรับปรุงโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ท สมุย ทาํให้สูญเสียรายได้ประมาณ 

</.D ลา้นบาท เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  หากไม่รวมผลการดาํเนินงานของโรงแรมที�ปิดปรับปรุงดงักล่าว

รายไดร้วมลดลงประมาณ 0.5% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที�ผา่นมา   

  
รายไดต่้อห้องพกัเฉลี�ยทั2งหมด (RevPar) ลดลง 33.D% อยู่ที� 3,389 บาท จากการลดลงของอตัราการเขา้พกัเฉลี�ย
จาก <3.<% เป็น DD.?% ในไตรมาส -//01/ ขณะที�ราคาหอ้งพกัเฉลี�ย (ARR) ลดลง D./% เทียบปีก่อน เป็น -,353 
บาท   

• กรุงเทพฯ: รายไดต่้อหอ้งพกัเฉลี�ย (RevPar) ลดลง 30.1% อยูที่� /,429 บาท จากการลดลง

ของอตัราการเขา้พกั (OCC) จาก 83.5% เป็น 81.6% ขณะที�ราคาหอ้งพกัเฉลี�ย(ARR) อยู่

ที�  /,?D? บาท ลดลง <.4% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การลดลงของ RevPar 

ดงักล่าว เนื�องจากสภาวะการแข่งขนัที�สูงขึ2นจากการเพิ�มขึ2นของอุปทานโรงแรม  

• ต่างจงัหวดั: รายไดต่้อห้องพกัเฉลี�ย (RevPar) ลดลง ?.7% เป็น /,<<3 บาท เป็นผลจาก

การลดลงอตัราการเข้าพกั (OCC) จาก <4.4% เป็น D0.0% ราคาห้องพกัเฉลี�ย (ARR) 

ลดลง -./% เป็น 5,<31 บาท สาเหตุหลกัจากการดาํเนินงานของโรงแรมที�ภูเก็ต กระบี� 

และพทัยา ขณะที�โรงแรมที�หาดใหญ่และแม่สอดมีรายไดต่้อห้องพกัเฉลี�ยดีขึ2นเทียบปี

ก่อน ทั2งนี2หากไม่รวมผลการดาํเนินงานของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์ บีชรีสอร์ท สมุย 

และโคซี� พทัยา วงศอ์มาตย ์บีช  รายไดต่้อหอ้งพกัเฉลี�ยต่างจงัหวดั (RevPar) ลดลง <.0% 

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

• มลัดีฟส์: รายไดต่้อห้องพกัเฉลี�ย (RevPar) ลดลง 3D.<% เทียบปีก่อน อยู่ที� 35,/1/ บาท 

โดยอตัราการเขา้พกั (OCC) ลดลงจาก ?/.3% เป็น </.4% ในขณะที�ราคาห้องพกัเฉลี�ย 

(ARR) ลดลง D.D% เป็น 31,3DD บาท ส่วนหนึ� งเป็นผลจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ2นเกือบ 

8.0% เทียบปีก่อน ทั2งนี2  หากพิจารณาในสกุลดอลลาร์สหรัฐ อตัราการเติบโตของรายได้

ต่อหอ้งพกัเฉลี�ย (RevPar) ลดลง 33.4% เทียบช่วงเดียวกนักบัปีที�ผา่นมา  

ไตรมาส -//01/ บริษทัฯ มีกาํไรขั2นตน้จาํนวน 3,345.6 ลา้นบาท (ไตรมาส -//013: 3,-?5.5 ลา้นบาท) ลดลง
จากปีก่อน ?.9% โดยคิดเป็นอตัรากาํไรขั2นตน้ 15.1% ของรายได ้(ไตรมาส -//013: 1/.?%) ปรับตวัดีขึ2นจาก
ปีก่อนจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะจากโรงแรมเซ็นทาราแกรนดแ์ละบางกอก
คอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด์ ในขณะกาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่าย ดอกเบี2ยจ่าย และภาษีเงิน
ไดอ้ยูที่� D0-.0 ลา้นบาท อตัราการทาํกาํไรต่อรายไดร้วม (% EBITDA) ในไตรมาส -//01/ อยูที่� 55.-% ลดลง
เทียบปีก่อน (ไตรมาส -//013: 5-.4%)  เดียวกนัของปีก่อน สืบเนื�องจากการปิดปรับปรุงโรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์  บีชรีสอร์ท สมุย ทาํให้ไม่มีรายได้ แต่ยงัคงบนัทึกค่าใชจ่้ายค่าเช่าให้กบักองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยโ์รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (CTARAF) จาํนวน 46 ลา้นบาท ในไตรมาส -//01/ 
รวมถึงการเพิ�มขึ2นของค่าเช่าที�ดิน อาคาร และทรัพยสิ์นของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ทและวิลลา
หวัหิน ในอตัราใหม่จาํนวน /5.8 ลา้นบาทในไตรมาส -//01/ 



                                                                                           บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที� 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน หนา้ 173 
 

ผลการดําเนินงานธุรกจิโรงแรมที$บริษัทฯ เป็นเจ้าของสําหรับ ปี JKLJ 

อตัราการเข้าพกั 

(Occupancy - OCC)  

ผลการดําเนินงานของโรงแรมทั5งหมด 

 

ผลการดําเนินงานของโรงแรมทั5งหมด 

(ไม่รวมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรี

สอร์ท สมุยและโคซี$ พทัยา วงศ์อมาตย์ 

บีช)  

 ปี JKLJ ปี JKLd เปลี$ยนแปลง  ปี  JKLJ ปี JKLd เปลี$ยนแปลง 
กรุงเทพฯ 79.2% 84.2% -5.0% 79.2% 84.2% -5.0% 

ต่างจงัหวดั 75.6% 80.7% -5.1% 75.4% 80.5% -5.1% 

มลัดีฟส์ 82.7% 83.5% -0.8% 82.7% 83.5% -0.8% 

ประเทศไทยเฉลี$ย  76.8% 81.8% -5.0% 76.8% 81.8% -5.0% 

รวมเฉลี$ย  77.2% 81.9% -4.7% 77.1% 81.9% -4.8% 

 

 

ราคาห้องพกัเฉลี$ย (บาท) 

 (Average Room Rate - 

ARR) 

ผลการดําเนินงานของโรงแรมทั5งหมด 

 

ผลการดําเนินงานของโรงแรมทั5งหมด 

(ไม่รวมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรี

สอร์ท สมุยและโคซี$ พทัยา วงศ์อมาตย์ 

บีช)  

 ปี JKLJ ปี JKLd เปลี$ยนแปลง  ปี  JKLJ ปี JKLd เปลี$ยนแปลง 

กรุงเทพฯ 2,993 3,089 -3.1% 2,993 3,089 -3.1% 

ต่างจงัหวดั 3,954 4,052 -2.4% 3,928 3,936 -0.2% 

มลัดีฟส์ 16,513 18,093 -8.7% 16,513 18,093 -8.7% 

ประเทศไทยเฉลี$ย  3,619 3,728 -2.9% 3,595 3,637 -1.2% 

รวมเฉลี$ย  4,477 4,620 -3.1% 4,472 4,576 -2.3% 

 

 

รายได้ต่อห้องพักเฉลี$ย 

(บาท)  

(Revenue per Available 

Room -  RevPar)  

ผลการดําเนินงานของโรงแรมทั5งหมด 

 

ผลการดําเนินงานของโรงแรมทั5งหมด 

(ไม่รวมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรี

สอร์ท สมุยและโคซี$ พทัยา วงศ์อมาตย์ 

บีช)  

 ปี JKLJ ปี JKLd เปลี$ยนแปลง  ปี  JKLJ ปี JKLd เปลี$ยนแปลง 

กรุงเทพฯ 2,372 2,602 -8.8% 2,372 2,602 -8.8% 

ต่างจงัหวดั 2,989 3,269 -8.6% 2,963 3,170 -6.5% 

มลัดีฟส์ 13,654 15,102 -9.6% 13,654 15,102 -9.6% 

ประเทศไทยเฉลี$ย  2,780 3,051 -8.9% 2,759 2,975 -7.3% 

รวมเฉลี$ย  3,456 3,786 -8.7% 3,450 3,748 -8.0% 
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ผลการดาํเนินงานธุรกิจโรงแรมสาํหรับ ปี /01/ 

ธุรกจิโรงแรม (ล้านบาท)  ปี 2562 ปี 2561 เปลี$ยนแปลง 

รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 8,438.6 9,364.0 -9.9% 
รายไดร้วม (รวมรายไดอ้ื�น) 8,895.9 9,764.3 -8.9% 
กาํไรขั2นตน้ 5,340.8 5,925.9 -9.9% 
% อตัรากาํไรขั2นตน้ 63.3% 63.3% - 
EBITDA 2,918.8 3,429.8 -14.9% 
% EBITDA 32.8% 35.1% -2.3% 
กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติ 1,091.1 1,432.3 -23.8% 
บวก เงินชดเชยความเสียหายจากประกนั (สุทธิ
จากภาษี) 

29.4 - NA 

หกั ตั2งสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของ
พนกังานตามกฎหมายแรงงานใหม่ 

(27.2) - NA 

กาํไรสุทธิ 1,093.3 1,432.3 -23.7% 
% อตัรากาํไรสุทธิ 12.3% 14.7% -2.4% 
 

o ปี 2562:  

o ธุรกิจโรงแรม มีรายได้รวมอยู่ที� <,<?0.? ลา้นบาท ลดลง <1<.- ลา้นบาท (หรือลดลง <.?%) เทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อน  ส่วนหนึ� งเป็นผลจากการปิดปรับปรุงโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีชรีสอร์ท สมุย ทาํให้

สูญเสียรายไดป้ระมาณ /<?.- ลา้นบาทเทียบปีก่อน  หากไม่รวมผลการดาํเนินงานของโรงแรมที�ปิดปรับปรุง

ดงักล่าวรายไดร้วมลดลงประมาณ 1./% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที�ผา่นมา    

 
อตัราการเขา้พกั (OCC) ลดลง จาก <3.?% เป็น DD./% ขณะที�ราคาห้องพกัเฉลี�ย (ARR) ลดลง 5.3% เทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยู่ที� -,-DD บาท ส่งผลใหร้ายไดต่้อห้องพกัเฉลี�ย (RevPar) ลดลง <.D% เทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อน อยู่ที� 5,-01 บาท หากไม่รวมผลการดาํเนินงานโรงแรมเซ็นทารา  แกรนด์  บีช รีสอร์ท 
สมุย และโคซี� พทัยา วงศอ์มาตย ์บีช รายไดต่้อหอ้งพกัเฉลี�ย (RevPar) ลดลง <.4% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน  
 

� กรุงเทพฯ: รายไดต่้อห้องพกัเฉลี�ย (RevPar) ลดลง <.<% อยู่ที� /,5D/ บาท เนื�องจากการ

ลดลงของอตัราการเขา้พกั (OCC) จาก <-./% เป็น D?./% ขณะที�ราคาห้องพกัเฉลี�ยอยูที่� 

/,??5 บาท ลดลง 5.3% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน การลดลงของ RevPar ดงักล่าว 

เป็นผลสืบเนื�องจากการลดลงของการจดัประชุมสัมมนาและรายได้ที�เกี�ยวเนื�อง และ

สภาวะการแข่งขนัสูงขึ2นจากการเพิ�มขึ2นของอุปทานโรงแรม 

� ต่างจงัหวดั: รายไดต่้อห้องพกัเฉลี�ย (RevPar) ลดลง <.1% เป็น /,?<? บาท เป็นผลจาก

อตัราการเขา้พกั (OCC) ลดลง <4.D% เป็น D0.1% ขณะที�ราคาหอ้งพกัเฉลี�ย (ARR) ลดลง 
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/.-% เป็น 5,?0- บาท หากไม่รวมผลการดาํเนินงานโรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีชรีสอร์ท 

สมุย และโคซี� พทัยา วงศอ์มาตย ์บีช รายไดต่้อห้องพกัเฉลี�ยต่างจงัหวดั (RevPar) ลดลง 

6.5% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน   

� มลัดีฟส์: รายไดต่้อห้องพกัเฉลี�ย (RevPar) ลดลง ?.1% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน

โดยอตัราการเขา้พกั (OCC) ลดลงจาก <5.0% เป็น </.D% แต่ราคาห้องพกัเฉลี�ย (ARR) 

ลดลง <.D% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็น 31,035 บาท ส่วนหนึ�งจากเงินบาทแขง็

ค่าขึ2นเมื�อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ  ทั2งนี2  หากพิจารณาในสกุลดอลลาร์สหรัฐ 

รายไดต่้อหอ้งพกัเฉลี�ย (RevPar) ลดลง 1./% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที�ผา่นมา 

 
o สําหรับ ปี 2562 บริษทัฯมีกาํไรขั2นตน้จาํนวน 0,340.8 ลา้นบาท (ปี /013: 0,?/0.?  ลา้นบาท) ลดลง 

?.?% เทียบปีก่อน จากรายไดที้�ลดลง แต่อตัรากาํไรขั2นตน้ยงัคงที�ที� 15.5% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน ในขณะที�อตัรากาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่าย ดอกเบี2ยจ่าย และภาษีเงินได ้ต่อรายไดร้วม 

(% EBITDA) อยูที่� 5/.<% ของรายได ้ลดลงเทียบปีที�ผ่านมา (ปี /013: 50.3%)  

 
 /././ ธุรกิจอาหาร 

ผลการดําเนินงานธุรกจิอาหารสําหรับไตรมาส I/JKLJ 

 

% อัตราการเติบโตสาขาเดิม (SSS) 4/2562 4/2561 

4 แบรนดห์ลกั -6.2% -1.6% 

D แบรนด ์ -7.2% -2.1% 

เฉลี$ย -6.3% -1.7% 

 

% อัตราการเติบโตจากยอดขายรวม  (TSS) 4/2562 4/2561 
4 แบรนดห์ลกั 0.2% 5.5% 

D แบรนด ์ 11.0% 13.2% 

เฉลี$ย 1.8% 6.5% 

  

จํานวนสาขารายแบรนด์ 4/2562 4/2561 
เค เอฟ ซี 279 258 
มิสเตอร์โดนทั 370 357 
อานตี2 แอนส์ 182 163 
โอโตยะ 50 43 
เปปเปอร์ ลนัซ์ 47 39 
โคลด ์สโตน 17 18 
เดอะ เทอเรส 10 9 
ชาบตูง 19 17 
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โยชิโนยะ 19 20 
เทนยะ 15 8 
คตัสึยะ 36 24 
อร่อยดี 15 0 
สุกี2  เฮาส์ 3 0 
ซอฟทแ์อร์ 1 0 
เกาลนู 1 0 
รวม 1,064 956 

 

ธุรกจิอาหาร (ล้านบาท) 4/2562 4/2561 เปลี$ยนแปลง 

รายไดจ้ากการขาย 3,059.6 3,009.0 1.7% 
รายไดร้วม (รวมรายไดอื้�น) 3,099.8 3,048.6 1.7% 
กาํไรขั2นตน้ 1,566.9 1,515.6 3.4% 
% อตัรากาํไรขั2นตน้ 51.2% 50.4% 0.8% 
EBITDA 339.4 358.2 -5.3% 
% EBITDA 10.9% 11.8% -0.9% 
กาํไรสุทธิ 149.7 186.6 -19.8% 
% อตัรากาํไรสุทธิ 4.8% 6.1% -1.3% 

 

• ไตรมาส 4/2562:  

o ธุรกิจอาหารมีรายได้รวม 3,099.8 ลา้นบาท เพิ�มขึ2น 51.2 ลา้นบาท (หรือ 1.7%) จากไตรมาส 4/2561 การ

เพิ�มขึ2นของรายไดใ้นไตรมาสนี2 เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนเป็นผลมาจากการขยายสาขาเป็น

หลกั  โดย ณ 31 ธันวาคม 2562  บริษทัฯ มีจาํนวนสาขาทั2งสิ2น 1,064 สาขา เพิ�มขึ2น 108 สาขา จากปีก่อน  

ดชันีความเชื�อมั�นของผูบ้ริโภคในไตรมาส 4 ของปีนี2 ซึ�งลดลงอย่างต่อเนื�องจากไตรมาสที�แลว้ และเป็นดชันี

ที�ต ํ�าสุดของปี 2562  ซึ� งเป็นตวัสะทอ้นสําหรับอตัราการเติบโตสาขาเดิม (SSS) ในไตรมาสนี2  ที�ยงัมีอตัรา

ลดลง 6.3% เมื�อเทียบกับไตรมาส เดียวกันของปีก่อน  การลดลงของ SSS มาจาก 3 แบรนด์หลกัไดแ้ก่ เค 

เอฟ ซี มิสเตอร์โดนทั และ อานตี2 แอนส์และแบรนดญี์�ปุ่นขนาดกลาง   สาํหรับ เค เอฟ ซี ในไตรมาสนี2  ยงัมี

การลดลงของ SSS ที�มีอตัราค่อนขา้งสูงเมื�อเทียบกบัแบรนดอื์�น เนื�องจาก โปรโมชั�นหลกั ยงัไม่สามารถดึง

จาํนวนธุรกรรมให้เพิ�มขึ2นมาไดต้ามแผนที�วางไว ้ สาํหรับแบรนด ์เดอะ เทอเรส โอโตยะ และคตัซึยะ ยงัคง

มีการเติบโตของ SSS อยู่ในเกณฑบ์วกอยา่งต่อเนื�อง จากการแนะนาํผลิตภณัฑใ์หม่ และการทาํโปรโมชั�น  

บริษทัฯ ยงัมีแนวโน้มการขายผ่านช่องทางจดัส่ง (delivery) เพิ�มขึ2นอยา่งต่อเนื�องซึ�งสอดคลอ้งกบัภาพรวม

อุตสาหกรรม    

 
บริษทัฯ มีกาํไรขั2นตน้ เพิ�มขึ2น 51.3 ลา้นบาท (หรือเพิ�มขึ2น 3.4%)  โดยมีภาพรวมอตัรากาํไรขั2นตน้เพิ�มขึ2น 
0.8%  มาจากราคาวตัถุดิบลดลง ในบางส่วน  การเปลี�ยนโปรโมชั�น และ เมนูมิกซ์  โดยการเพิ�มขึ2นของกาํไร
ขั2นตน้เป็นการเพิ�มขึ2นในหลายแบรนดด์ว้ยกนั  อย่างไรก็ดี การเพิ�มขึ2นในอตัรากาํไรขั2นตน้ ไม่เพียงพอกบั  
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การเพิ�มขึ2นของตน้ทุนคงที� เช่น ค่าแรง  ค่าเสื�อมราคา และค่าใชจ่้ายอื�นๆ กอปรกบัการลดลงของยอดขาย
สาขาเดิมทาํให ้ภาพรวม  EBITDA และ กาํไรสุทธิ ลดลงจากไตรมาส 4/2561  โดยลดลง 18.8 ลา้นบาท และ 
36.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 
ในวนัที� 2 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ ไดมี้การลงทุนใน บริษทั กรีน ฟู้ ด แฟคทอรี� จาํกดั (“บริษทั กรีนฟู้ ดฯ”) 
ในสดัส่วน 51% โดย บริษทั กรีนฟู้ ดฯ ไดป้ระกอบกิจการร้านอาหาร ภายใตแ้บรนด ์สลดัแฟคทอรี�  โดย  ณ  
31 ธนัวาคม 2562 บริษทั กรีนฟู้ ดฯ มีจาํนวนร้านอาหาร สลดัแฟคทอรี�  จาํนวน 7 สาขาดว้ยกนั และวนัที� 3? 
ธันวาคม /01/ บริษทัฯ ได้ลงนามร่วมลงทุนกบั บริษทั ปตท. นํ2 ามนัและการคา้ปลีก จาํกัด (มหาชน) ใน
สดัส่วน -4% เพื�อดาํเนินธุรกิจกาแฟ Café  Amazon ในสาธารณรัฐ สงัคมนิยม เวยีดนาม ซึ�งนบัเป็นกา้วแรก
ในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ  
 

ผลการดําเนินงานธุรกจิอาหารสําหรับ ปี JKLJ 

% อตัราการเติบโตสาขาเดิม (SSS) ปี JKLJ ปี JKLd 

4 แบรนดห์ลกั -5.1% 0.4% 

D แบรนด ์ -5.0% -2.8% 

เฉลี$ย -5.1% 0.1% 

 

% อตัราการเติบโตจากยอดขายรวม  (TSS) ปี JKLJ ปี JKLd 
4 แบรนดห์ลกั 1.4% 8.2% 

D แบรนด ์ 8.9% 16.2% 

เฉลี$ย 2.5% 9.3% 

 

ธุรกจิอาหาร (ล้านบาท) ปี JKLJ ปี JKLd เปลี$ยนแปลง 

รายไดจ้ากการขาย 12,184.2 11,899.0 2.4% 
รายไดร้วม (รวมรายไดอื้�น) 12,294.5 12,003.9 2.4% 
กาํไรขั2นตน้ 6,250.5 6,178.3 1.2% 
% อตัรากาํไรขั2นตน้ 51.3% 51.9% -0.6% 
EBITDA 1,379.7 1,532.7 -10.0% 
% EBITDA 11.2% 12.8% -1.6% 
กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน 630.6 745.2 -15.4% 
บวก เงินชดเชยความเสียหายจากประกนั (สุทธิจาก
ภาษี) 

51.2 - NA 

หกั ตั2งสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ตามกฎหมายแรงงานใหม่ 

(30.9) - NA 

กาํไรสุทธิ 650.9 745.2 -12.7% 
% อตัรากาํไรสุทธิ 5.3% 6.2% -0.9% 



                                                                                           บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที� 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน หนา้ 178 
 

• ปี 2562  

o บริษทัฯ มีรายไดจ้ากธุรกิจอาหารรวม 12,294.5 ลา้นบาท เพิ�มขึ2น 290.6 ลา้นบาท (หรือเติบโต 2.4%) เมื�อ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2561 การเติบโตของธุรกิจอาหารในปี 2562 นี2มาจากการขยายสาขาเป็นหลกั โดย 

มีการเพิ�มขึ2นของสาขาสุทธิทั2งสิ2น 108 สาขา  ในขณะที�อตัราการเติบโตจากสาขาเดิม (Same-Store-Sales : 

SSS) ลดลง 5.1% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (2561: +0.1%)  ซึ� งเป็นไปตามแนวโน้มความเชื�อมั�นของ

ผูบ้ริโภคที�ลดลงต่อเนื�องตั2งแต่เดือน มี.ค. เป็นตน้มา  การลดลงของ SSS มาจาก แบรนด ์เค เอฟ ซี มิสเตอร์

โดนทั อานตี2  แอนส์ โยชิโนยะ และชาบตูง เป็นหลกั ในขณะที� แบรนด ์โอโตยะ เดอะ เทอเรส และคตัซึยะ มี

อตัราการเติบโตของ SSS เป็นบวกอยา่งต่อเนื�อง  ในปีนี2  บริษทัฯ มีการเปิดร้านอาหารแบรนดใ์หม่ 3 แบรนด์

ไดแ้ก่ อร่อยดี ซึ� งเน้นการขายอาหารจานเดียวที�มีคุณภาพ และ  สุกี2  เฮาส์ และ ไอศครีม soft serve ภายใตแ้บ

รนด ์Soft Air โดย แบรนดอ์ร่อยดี ยงัมีแผนขยายสาขาอยา่งต่อเนื�อง 

บริษทัฯ มีกําไรขั2นต้น 6,250.5 ลา้นบาท เพิ�มขึ2น 72.2 ลา้นบาท (หรือเติบโต 1.2%)  การเติบโตของกาํไร
ขั2นตน้เพิ�มขึ2นในสัดส่วนที�ต ํ�ากว่ารายไดที้�เพิ�มขึ2นนี2 ส่วนหนึ�งเป็นสาเหตุจากอตัรากาํไรขั2นตน้ที�ลดลง 0.6%  
สืบเนื�องจาก การจดัทาํโปรโมชั�นต่างๆ เพื�อดึงยอดขายทั2งในส่วนของ dine-in และ delivery sales ในส่วนของ 
EBITDA และ กาํไรสุทธิ ที�ลดลงจากปีก่อน ก็เป็นผลมาจากการที�อตัราการเติบโตจากสาขาเดิม (SSS) ติดลบ 
และการเพิ�มขึ2นของอตัรากาํไรขั2นตน้ไม่เพียงพอกบัรายจ่ายโดยเฉพาะตน้ทุนคงที� เช่น ตน้ทนุค่าแรงที�มีอตัรา
เพิ�มขึ2น ค่าเสื�อมราคาก็มีอตัราเพิ�มขึ2นเนื�องจากการขยายสาขาใหม่    
จากแนวโน้มยอดขายในปัจจุบนั บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคญัในเรื�องการบริหารจัดการต้นทุนให้มี
ประสิทธิภาพเพิ�มมากขึ2น และไดมี้การดาํเนินการอย่างต่อเนื�องโดยเฉพาะในเรื�องของตน้ทุนค่าแรง และ ค่า
ไฟฟ้า เพื�อรักษาระดบักาํไรใหไ้ดสู้งสุด   
 

3. สถานะทางการเงิน: 

               ฐานะการเงินและกระแสเงินสด 
ณ วนัที� 51 ธนัวาคม /01/ บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม /D,0<?.1 ลา้นบาท เพิ�มขึ2น 3,3-/./ ลา้นบาท หรือ -.5% เทียบสิ2นปี 
/013 จากการเพิ�มขึ2นของ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน D-/./ ลา้นบาท และเงินลงทุนในการร่วมคา้
เพิ�มขึ2น 0/3.3 ลา้นบาท   
หนี2 สินรวม มีจาํนวน 35,--1.4 ลา้นบาท เพิ�มขึ2น -3<./ ลา้นบาท หรือ 5./% จากสิ2นปี /013 สาเหตุหลกัมาจากการ
เพิ�มขึ2นของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั2นจากสถาบนัการเงินจาํนวน -/3./ ลา้นบาท   
บริษทัฯมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมจาํนวน 3-,3-5.1 ลา้นบาท เพิ�มขึ2นจากสิ2นปี /013 จาํนวน D/5.? ลา้นบาท (หรือเพิ�มขึ2น 
0.-%) เป็นผลมาจากกาํไรสุทธิ 1,744.2 ลา้นบาท สุทธิดว้ยเงินปันผลจาํนวน <DD.0 ลา้นบาท เป็นหลกั 
สาํหรับปีสิ2นสุดวนัที� 53 ธันวาคม /01/ บริษทัฯมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 5,<35.5 ลา้นบาท ลดลง 
5??.< ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน /,0?5.D ลา้น
บาท ลดลงเล็กน้อย D0.0 ลา้นบาท (หรือ 2.8%) โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเพื�อซื2อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,?1-.4 
ลา้นบาท และเงินลงทุนและเงินใหกู้ย้มืแก่การร่วมคา้ 00?.3 ลา้นบาท ขณะที�บริษทัฯมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรม
จดัหาเงิน จาํนวน -15./ ลา้นบาท ลดลง 528.3 ลา้นบาท เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่ใช้ไปเพื�อ
จ่ายเงินปันผลจาํนวน <DD.0 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบี2ย /34.3 ลา้นบาท   
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การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนทางการเงนิ ปี JKLJ ปี JKLd 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.9 1.1 
อตัราส่วนหนี2 สินสุทธิ*ต่อส่วนผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.7 0.7 
อตัราส่วนหนี2 สินที�มีภาระดอกเบี2ยต่อส่วนผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.5 0.5 

หมายเหตุ:   *ไม่รวมรายไดรั้บล่วงหนา้รอตดับญัชี 
 
บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องลดลงเลก็นอ้ยจากสิ2นปี /013 เป็น 4.? เท่า ณ วนัที� 31 ธันวาคม /01/ จากการเพิ�มขึ2น
ของส่วนของหุ้นกู้ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ� งปี ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ�งปี และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั2นจากสถาบนัการเงิน เป็นสาํคญั อตัราส่วนหนี2 สินสุทธิต่อส่วน
ผูถื้อหุ้น และ อตัราส่วนหนี2 สินที�มีภาระดอกเบี2ยต่อส่วนผูถื้อหุ้นทรงตวัที� 4.D และ 4.0 เท่า ตามลาํดบั ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม /01/  

 
4. ปัจจัยที$อาจมีผลต่อการดําเนินงาน 

 

• ปัจจยัที�อาจมีผลต่อการดาํเนินงานปี /015 

ธุรกิจโรงแรม 
o โรงแรม โคซี� พทัยา วงศอ์มาตย ์บีช ขนาด /</ ห้อง เริ�มเปิดดาํเนินการบางส่วนในไตรมาส -//01/  และ

กาํหนดเปิดดาํเนินการเต็มรูปแบบในไตรมาส ///015 ซึ�งปัจจุบนัมีแนวโนม้การตอบรับจากกลุ่มลูกคา้เป็น

อยา่งดี 

o โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์บีชรีสอร์ท สมุย คาดว่าจะเปิดดาํเนินการในปี /01- หลงัปิดปรับปรุงตั2งแต่วนัที� 3 

มิถุนายน /01/ โดยปรับเปลี�ยนจากเดิมโรงแรมระดบั Upper Upscale เป็นโรงแรมระดบั luxury ดว้ยจาํนวน

หอ้งลดลงจากเดิม /45 หอ้งเป็น 3<- หอ้ง เนื�องจากการปรับเพิ�มขนาดห้องพกัใหใ้หญ่ขึ2นอยา่งไรก็ดี คาดว่า

ราคาหอ้งเฉลี�ยจะปรับเพิ�มขึ2นอยา่งมีนยัสาํคญัจากการยกระดบัโรงแรม  

o ทยอยปิดปรับปรุงห้องพกัโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

ต่อเนื�องตั2งแต่เดือนสิงหาคม /01/ และคาดว่าจะแลว้เสร็จในไตรมาส ///01- การปรับปรุงหอ้งพกัรูปแบบ

ใหม่จะสามารถปรับราคาขึ2นไดม้ากกว่า 30% เทียบจากห้องพกัรูปแบบเดิม และไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้

ผูไ้ดเ้ขา้พกัแลว้เป็นอยา่งดี 

o การต่อสัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และทรัพยสิ์นของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หวัหินกบั

การรถไฟแห่งประเทศไทยภายหลงัสิ2นสุดสญัญาวนัที� 35 พฤษภาคม /015   

 
ธุรกิจอาหาร 

o ธุรกิจอาหารมีการเติบโตอย่างต่อเนื�องโดยมีปัจจยัหลกัที�สนบัสนุนไดแ้ก่ จาํนวนพื2นที�การขายอาหารใน 

shopping mall ที�เพิ�มมากขึ2น และธุรกิจ delivery ซึ� งมีการเติบโตเป็นอย่างมาก ถือเป็นปัจจยัสนับสนุนให้

ผูป้ระกอบการได้เติบโต แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ�มการแข่งขันอย่างมากในตลาด เนื�องจากมี

ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาในตลาดอยา่งมากมายและผูป้ระกอบการรายเดิมจากที�เคยขายอาหารได ้ณ จุด
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ขายหรือร้านคา้ของตนเองเท่านั2น ก็สามารถขยายตลาดโดยผา่นทางผูส่้งอาหาร (Aggregator) ซึ� งในปัจจุบนั

มีผูเ้ล่นหลายรายดว้ยกัน ไดแ้ก่ Food Panda, Grab, Get เป็นตน้ การแข่งขนัที�เพิ�มขึ2นนี2  ทาํให้ผูป้ระกอบการ

ตอ้งมีการจดัทาํโปรโมชั�นที�เนน้ความคุม้ค่าและพยายามพฒันาเมนูใหม่ๆ อยา่งต่อเนื�อง เพื�อกระตุน้ยอดขาย  

นอกเหนือจากนี2   แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจทั2งของภายในประเทศไทยและสภาวะเศรษฐกิจโลก ก็มีส่วน

เป็นอยา่งมากต่อความเชื�อมั�นของผูบ้ริโภคและยอดขายของธุรกิจอาหาร   สภาวะ ฝุ่ น pm 2.5  โรคระบาด

จากเชื2อไวรัส COVID-19 ซึ� งเริ�มระบาดในจีนในเดือน มกราคม 2563 และขยายไปยงัประเทศอื�น ที�ผ่านมา  

คาดว่าจะเป็นปัจจยัสนบัสนุนสาํหรับ food delivery ใหเ้ติบโตอยา่งต่อเนื�อง 

ในส่วนของตน้ทุนอาหาร โรคระบาดยงัเป็นปัจจยัเสี�ยง เช่น โรค African Swine Fever  ซึ� งพบในหมู นั2น 
ถึงแมย้งัไม่มีการพบในไทย แต่ราคาเนื2อหมูมีแนวโนม้เพิ�มขึ2นมาเป็นลาํดบั  ทางบริษทัฯ ไดมี้การทาํสญัญา
กบัทางผูผ้ลิตเพื�อกาํหนดปริมาณและราคาล่วงหน้าเพื�อลดผลกระทบ และเพื�อการบริหารจดัการตน้ทุนใหมี้
ประสิทธิภาพเพิ�มมากขึ2น 
การปรับขึ2นค่าแรงขึ2นตํ�าตามนโยบายรัฐซึ� งอาจมีขึ2นในอนาคต จะมีผลทาํใหต้น้ทุนในการดาํเนินงานสูงขึ2น 
เนื�องจาก ตน้ทุนแรงงานเป็นหนึ�งในตน้ทุนหลกัของการประกอบธุรกิจ อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ คาดวา่ การปรับ
ค่าแรงขั2นตํ�าเพิ�มขึ2นในปี 2563 จะไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัสาํหรับตน้ทุนค่าแรงขอบริษทัฯ 
 

• การเปลี�ยนแปลงของมาตรฐานการบญัชีที�สาํคญั 

เนื�องดว้ย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่า จะมีผลสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�
เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ซึ� งกาํหนดให้ผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และหนี2 สินตาม
สัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการที�มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่มีมูลค่าตํ�า  โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้
ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี2ยจากหนี2 สินตามสัญญาเช่า  ซึ� งต่างจากวิธีปฏิบติัก่อนวนัที� 1 
มกราคม 2563 ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2561) เรื�องสัญญาเช่า ซึ� งค่าเช่าของสัญญาเช่าประเภท
สญัญาเช่าดาํเนินงานจะถกูรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรง ทั2งนี2  ในปัจจุบนั บริษทัฯในฐานะผูเ้ช่า
มีสัญญาเช่าในการประกอบกิจการในสัดส่วนสูง ทั2งในธุรกิจโรงแรม (มากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้จากธุรกิจ
โรงแรม) และธุรกิจอาหาร โดยการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 จะส่งผลในเชิงบวกต่อ
กาํไรก่อนค่าเสื�อมราคา ค่าตดัจาํหน่าย ดอกเบี2ยจ่าย และภาษีเงินได ้(EBITDA) และผลในเชิงลบต่อตน้ทุนทางการเงิน 
และกาํไรสุทธิเมื�อเปรียบเทียบกบัวิธีปฏิบติัในอดีตที�ผ่านมา รวมถึงยงัส่งผลให้หนี2 สินที�มีภาระดอกเบี2ยปรับตวัสูงขึ2น
อย่างมีนัยสําคญั อย่างไรก็ดี เงื�อนไขและข้อกาํหนดในสัญญาเงินกู้ และข้อกาํหนดสิทธิของหุ้นกู้ ที�บริษทัฯมีใน
ปัจจุบนัไดร้ะบุให้ไม่รวมหนี2 สินที�มีภาระดอกเบี2ยจากสัญญาเช่า หรือกาํหนดให้ยงัคงใชม้าตรฐานการบญัชี ณ วนัที�
ออกหุน้กูใ้นอดีต ในการคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินที�เกี�ยวขอ้ง ดงันั2นการเปลี�ยนแปลงของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินจึงไม่มีผลกระทบต่อเงื�อนไขในสญัญาเงินกู ้และขอ้กาํหนดสิทธิของหุน้กูใ้นปัจจุบนัแต่อยา่งใด 

 

• แนวโนม้ธุรกิจปี 2563 

o ธุรกิจโรงแรม: เนื�องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื2อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบอยา่งรุนแรง

ต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจโรงแรมทั2งในประเทศไทย และต่างประเทศ หากสถานะการณ์สามารถ

ควบคุมได้ภายในเดือนมิถุนายน จะส่งผลให้ผลการเติบโตของ RevPar ลดลงในครึ� งปีแรก และคาดว่าจะ
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ปรับตวัดีขึ2นในครึ� งปีหลงัจากการฟื2 นตวัของนกัท่องเที�ยวต่างชาติ และการจดัประชุมสัมมนาที�ปรับเลื�อน

จากครึ� งปีแรกมาสู่ครึ� งปีหลงั  ดงันั2น ภาพรวม RevPar ปี /015 (ไม่รวมโรงแรมเซ็นทารา         แกรนด ์บีชรี

สอร์ท สมุย และโรงแรมโคซี� พทัยา วงศอ์มาตย ์บีช) ลดลง 10% - 15% เทียบปีก่อน ทั2งจากการลดลงของ

อตัราการเขา้พกัเฉลี�ย (OCC) และรายไดห้อ้งพกัเฉลี�ย (ARR) 

o ธุรกิจอาหาร:  บริษทัฯ มีแผนที�เน้นขยายการขายอาหารผ่านช่องทาง delivery เพิ�มขึ2น ผ่านทั2งทางช่องทาง 

‘1312 Food Hunt’ ซึ� งเป็น on-line delivery application ของบริษทัฯ เอง และ ผา่นทาง food aggregators อื�นๆ   

บริษทัฯ ยงัคงมีแผนการแนะนาํเมนูใหม่ๆ รวมทั2งเน้นการทาํโปรโมชั�นที�เน้นความคุม้ค่า เพื�อดึงผูบ้ริโภค

อย่างต่อเนื�อง  บริษทัฯ คาดการณ์การเติบโตของรายไดร้วมของปี 2563 ที�ประมาณ 6% - 8% โดยเป็นการ

เติบโตมาจากการขยายสาขาเป็นหลกั โดยประมาณการขยายสาขาสุทธิทั2งสิ2น 90 -100 สาขา ในส่วนของ

อตัราการเติบโตจากสาขาเดิม คาดการณ์ว่ายอดเฉลี�ยทั2งปีจะมีอตัราเติบโตจากปีที�ผ่านมาประมาณ  2%   

สําหรับการขยายสาขาจะเน้นในส่วนของ 4 แบรนด์หลกั คตัสึยะ และ แบรนด์ใหม่ อร่อยดี  และเน้นการ

ขยายในโมเดลใหม่ๆ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ ในขณะเดียวกนับริษทัฯ ยงัมองหาโอกาส

ในการซื2อกิจการแบรนด์ใหม่ๆ เพื�อมาเสริม portfolio ของธุรกิจอาหารให้มีความหลากหลายมากยิ�งขึ2น 

โดยประมาณการ การเติบโตของยอดขายรวมอยู่ที� 6% - 8% ขา้งตน้ ยงัไม่รวมแบรนดใ์หม่ ที�บริษทัฯ อาจ

ไดม้าในอนาคต 



                  บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน)  

 

การรับรองความถกูตอ้งของขอ้มูล  
 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 บริษทัไดส้อบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีฉบบันี+ แลว้ด้วยความระมัดระวงั บริษทัขอรับรองว่า 
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํให้ผูอื้/นสาํคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มูลที/ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากนี+  
บริษทัขอรับรองวา่ 
 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที/สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถกูตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกี/ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที/ดี  เพื/อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที/เป็น
สาระสาํคญัทั+งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั+งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที/ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินการควบคุมภายใน ณ วนัที/ 20 กุมภาพนัธ์ 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซึ/ งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี/ยนแปลงที/สาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั+งการกระทาํที/มิชอบที/
อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

ในการนี+ เพื/อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั+งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที/บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัได้
มอบหมายให้ ดร.รณชิต มหทัธนะพฤทธิA  เป็นผูล้งลายมือชื/อกาํกบัเอกสารนี+ ไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื/อของ 
ดร.รณชิต มหทัธนะพฤทธิA  กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที/บริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 



                  บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน)  

 

การรับรองความถกูตอ้งของขอ้มูล  
 

 
ชื�อ ตําแหน่ง ลายมอืชื�อ 

 
1. นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ กรรมการผูมี้อาํนาจ   
 
2. นายสุทธิชยั  จิราธิวฒัน์ กรรมการผูมี้อาํนาจ   
 
3. นายสุทธิศกัดิA   จิราธิวฒัน์ กรรมการผูมี้อาํนาจ   
 
4. นายสุทธิธรรม  จิราธิวฒัน ์ กรรมการผูมี้อาํนาจ   
 
5. นายปริญญ ์ จิราธิวฒัน ์ กรรมการผูมี้อาํนาจ   
 
6. นายธีระยทุธ  จิราธิวฒัน ์ กรรมการผูมี้อาํนาจ   
 
 

ชื�อ ตําแหน่ง ลายมอืชื�อ 
ผูรั้บมอบอาํนาจ 
 
ดร.รณชิต  มหทัธนะพฤทธิA  รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารและการเงิน   

 



(ก) รายละเอียดกรรมการบริษัท เอกสารแนบ  1

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 37 38 39 40 41 42

1. นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ ประธานกรรมการ X / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

2. นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์  รองประธานกรรมการ  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

3. นายสทุธิศกัดิ" จิราธิวฒัน์ กรรมการ / / / /

4. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ - กรรมการ / / / /

- กรรมการสรรหา

  และกําหนดค่าตอบแทน

- กรรมการบริหารความเสี,ยง

และการกํากบัดแูล

5. นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ - กรรมการ / / / / / / / / / / / / / / / / /

- ประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน

- กรรมการบริหารความเสี,ยง

และการกํากบัดแูล

6. นายพิสฐิ  กศุลาไสยานนท์ - กรรมการอสิระ /

- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการสรรหาและ

  กําหนดค่าตอบแทน

7. นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั - กรรมการอสิระ /

- ประธานกรรมการ

  ตรวจสอบ

บริษัทย่อย บริษัท 
ตาํแหน่ง

ตาํแหน่งที&ดาํรงในบริษัท

ชื&อ

รายละเอียดเกี&ยวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม



(ก) รายละเอียดกรรมการบริษัท เอกสารแนบ  1

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 37 38 39 40 41 42

บริษัทย่อย บริษัท 
ตาํแหน่ง

ตาํแหน่งที&ดาํรงในบริษัท

ชื&อ

รายละเอียดเกี&ยวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม

8. นายวเิชียร เตชะไพบลูย์ - กรรมการอสิระ /

- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการสรรหาและ

  กําหนดค่าตอบแทน

9. นาย เกริด เคิร์ก สตีป - กรรมการอสิระ /

10. นายนรชิต สงิหเสนี - กรรมการอสิระ /

11. นายธีระยทุธ  จิราธิวฒัน์ - ประธานเจ้าหน้าที,บริหาร / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

- กรรมการบริหารความเสี,ยง

และการกํากบัดแูล

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ



(ก) รายละเอียดกรรมการบริษัท เอกสารแนบ 1

ชื&อ ตาํแหน่ง อายุ สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ในบริษัท (%) ทางครอบครัว ประเภท ตาํแหน่ง ชื&อบริษัท ปี ตาํแหน่ง ชื&อบริษัท

กบัผู้บริหารอื&น

1. นายสทุธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ ประธานกรรมการ 77 - ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ" สาขา 2.30% น้องบคุคลที, 2 กิจการที,เป็นบริษัทจดทะเบียน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โพสต์ พบัลชิชิ,ง จํากดั (มหาชน) 2557 - 2559 ที,ปรึกษากิตติมศกัดิ" สมาคมการค้าไทยไหหลาํ

บริหารธรุกิจ มหาวทิยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์ พี,บคุคลที, 3,4,5 กรรมการ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน)

วนั/เดือน/ปีเกิด 22 มีนาคม 2485 - ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ" สาขา อาบคุคลที, 6 กิจการที,ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการบริษัทย่อย (จํานวน 28 บริษัท) โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา

วนัที,ได้รับแต่งตั Jง 12 ธนัวาคม 2536 ธรุกิจการโรงแรมและการท่องเที,ยว มหาวทิยาลยั บิดาบคุคลที, 11 กรรมการ บริษัท โพสต์ อินเตอร์เนชั,นแนล มีเดีย จํากดั

เกษมบณัฑิต กรรมการ บริษัท โพสต์-เอซพีี จํากดั

- ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ" กรรมการ บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลสั จํากดั

สาขาวชิาสื,อสารมวลชน คณะมนษุย์ศาสตร์ กรรมการ สมาคมการค้าไทยอตุสาหกรรมเพื,อการท่องเที,ยว

มหาวทิยลยัรามคําแหง กรรมการ บริษัท ห้างเซน็ทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จํากดั

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ที,ปรึกษา ประธานศาลรัฐธรรมนญู

มหาวทิยาลยัรามคําแหง กรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ มหาวทิยาลยัรามคําแหง

- ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์ ไม่มี

มหาวทิยาลยัรามคําแหง

- ปริญญาบตัร สาขาวศิวกรรมเครื,องกล South West

Essex Technical College สหราชอาณาจกัร

- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูร

ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที, 1

- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูร

การจดัการสมยัใหม่ รุ่นที, 1

- ปี 2551 หลกัสตูร Director  Accreditation

Program (DAP)

2. นายสทุธิชยั จิราธิวฒัน์  รองประธานกรรมการ 79 - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ" สาขา 1.33% พี,บคุคลที, 1,3,4,5 กิจการที,เป็นบริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 2552 - 2556 ประธานกรรมการ บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั

บริหารธรุกิจ มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย อาบคุคลที, 6 กิจการที,ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั กํากบัการบริหาร

วนั/เดือน/ปีเกิด 18 กนัยายน 2483 - ปริญญาบตัร สาขาวศิวกรรมโยธา ลงุบคุคลที, 11 ไม่มี

วนัที,ได้รับแต่งตั Jง 12 ธนัวาคม 2536 Kingston College of Technology ประเทศองักฤษ

- ปี 2549 หลกัสตูร Director Accreditation

Program (DAP)

- ปี 2543 หลกัสตูร Role of Chairman

Program (RCP)

3. นายสทุธิศกัดิ" จิราธิวฒัน์ กรรมการ 74 - ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher 1.63% พี,บคุคลที, 5 กิจการที,เป็นบริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ไม่มี ไม่มี ไม่มี

College ประเทศสหรัฐอเมริกา น้องบคุคลที, 1,2,3 ประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน)

วนั/เดือน/ปีเกิด 8 กนัยายน 2488 - ปี 2550 หลกัสตูร Director Accreditation อาบคุคลที, 6, 11 กิจการที,ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั 

วนัที,ได้รับแต่งตั Jง 24 เมษายน 2546 Program (DAP), หลกัสตูร Director Certification กรรมการ บริษัท เซน็ทรัลกาเมนท์แฟคทอรี, จํากดั

Program (DCP) กรรมการ บริษัท เพลนิฤดี จํากดั

กรรมการ บริษัท เซน็ทรัลเทรดดิ Jง จํากดั

กิจการอื,นที,อาจทําให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.

โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา

ไม่มี

รายละเอียดเกี&ยวกบัผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม

คุณวุฒทิางการศึกษา

กิจการอื,นที,อาจทําให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.

โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา

ตาํแหน่งอื&นในปัจจุบัน ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง

กิจการอื,นที,อาจทําให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.

โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา



(ก) รายละเอียดกรรมการบริษัท เอกสารแนบ 1

ชื&อ ตาํแหน่ง อายุ สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ในบริษัท (%) ทางครอบครัว ประเภท ตาํแหน่ง ชื&อบริษัท ปี ตาํแหน่ง ชื&อบริษัท

กบัผู้บริหารอื&น

รายละเอียดเกี&ยวกบัผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม

คุณวุฒทิางการศึกษา
ตาํแหน่งอื&นในปัจจุบัน ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง

4. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ - กรรมการ 72 - ปริญญาโท บริหารธรุกิจ (Operations Research) 1.19% น้องบคุคลที, 1,2,3,4 กิจการที,เป็นบริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 2550 - 2558 ที,ปรึกษา บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน)

- ประธานกรรมการสรรหา IONA University สหรัฐอเมริกา อาบคุคลที, 6, 11 รองประธานกรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน) คณะกรรมการ

  และกําหนดค่าตอบแทน - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) กรรมการอิสระ บริษัท จสัมิน อินเตอร์เนชั,นแนล จํากดั (มหาชน) สรรหาและกําหนด

- กรรมการบริหารความเสี,ยง University of Maryland (College Park) กิจการที,ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั ค่าตอบแทน

และการกํากบัดแูล สหรัฐอเมริกา กรรมการ บริษัท เซน็ทรัลโฮลดิ Jง จํากดั 2552 - 2556 ประธาน บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั

- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน กรรมการ บริษัท เดอะวนิเทจคลบั จํากดั กรรมการบริหาร

วนั/เดือน/ปีเกิด 30 ตลุาคม 2490 รุ่นที, 13 ไม่มี

วนัที,ได้รับแต่งตั Jง 24 เมษายน 2546 - ปี 2546 หลกัสตูร Director Certification

Program (DCP)

5. นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ - กรรมการ 57 - ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ  สถาบนับณัฑิต 2.17% หลานบคุคลที, กิจการที,เป็นบริษัทจดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากดั (มหาชน) 2542 - 2555 กรรมการ บริษัท มาลสีามพราน จํากดั (มหาชน)

- กรรมการสรรหา บริหารธรุกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 1,2,3,4,5 กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั จํากดั (มหาชน) 2547 - 2555 ที,ปรึกษา ตลาดหลกัทรัพย์ใหม่ (MAI)

และกําหนดค่าตอบแทน - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี Skidmore Collage อาบคุคลที,11 กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี,ยง, บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 2546 - 2555 ประธานกรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั

- กรรมการบริหารความเสี,ยง ประเทศสหรัฐอเมริกา ที,ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและ ตรวจสอบ (มหาชน)

และการกํากบัดแูล - วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน กําหนดค่าตอบแทน

รุ่นที, 22 กิจการที,ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองประธาน บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากดั

วนั/เดือน/ปีเกิด 25 ธนัวาคม 2505 - หลกัสตูรการปฏิบตัิการจิตวทิยาฝ่ายอํานวยการ กรรมการบริหาร

วนัที,ได้รับแต่งตั Jง 29 เมษายน 2537 รุ่นที, 73  จากสถาบนัจิตวทิยาความมั,นคง กรรมการ, กรรมการบริหาร บริษัท เซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั,น จํากดั

- หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ คณะกรรมการสง่เสริมกิจการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย

สาํหรับนกับริหารระดบัสงูรุ่นที, 4 จาก มหาวทิยาลยั

สถาบนัพระปกกล้า กรรมการ หอการค้าไทย

- ปริญญาบตัร สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุ่นที, 1 ไม่มี

- 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) รุ่นที, 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)

กิจการอื,นที,อาจทําให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.

โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา

กิจการอื,นที,อาจทําให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.

โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา



(ก) รายละเอียดกรรมการบริษัท เอกสารแนบ 1

ชื&อ ตาํแหน่ง อายุ สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ในบริษัท (%) ทางครอบครัว ประเภท ตาํแหน่ง ชื&อบริษัท ปี ตาํแหน่ง ชื&อบริษัท

กบัผู้บริหารอื&น

รายละเอียดเกี&ยวกบัผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม

คุณวุฒทิางการศึกษา
ตาํแหน่งอื&นในปัจจุบัน ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง

6. นายพิสฐิ  กศุลาไสยานนท์ - กรรมการอิสระ 78 - ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมศาสตร์ - - กิจการที,เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี 2554 - 2557 รองประธาน บริษัทร่วมทนุ สตางค์ จํากดั

- กรรมการตรวจสอบ New South Wale University ประเทศออสเตรเลยี กิจการที,ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ บริษัท ส้มบิน จํากดั กรรมการ

- กรรมการสรรหาและ - ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาตร์ ไม่มี 2554 - 2557 กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั,ลแนล ดรั{ก ดีเวลลอป

  กําหนดค่าตอบแทน The University of Sydney ประเทศออสเตรเลยี เม้นท์ จํากดั

- ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

หลกัสตูรรุ่นเอกชน รุ่นที, 8

วนั/เดือน/ปีเกิด 17 ธนัวาคม 2484

วนัที,ได้รับแต่งตั Jง 12 พฤษภาคม 2548

7. นางสาวโสภาวดี เลศิมนสัชยั - กรรมการอิสระ 67 - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี - - กิจการที,เป็นบริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงค์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 2553 - 2556 เลขาธิการ กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

- ประธานกรรมการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จํากดั (มหาชน) 2556 - 2558

  ตรวจสอบ - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กรรมการอิสระ บริษัท อินทชั โฮลดิ Jงส์ จํากดั (มหาชน)

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี ที,ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 2557 - 2558 การประปาภมูิภาค
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิจการที,ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จํากดั (มหาชน) 

- ปี 2563 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DPA) กรรมการ บริษัท ออโธพืเซยี จํากดั 2558 - 2561 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง

วนั/เดือน/ปีเกิด 24 ธนัวาคม 2496 - ปี 2552 หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิด้านบญัชี กองทนุการออมแห่งชาติ (กอช.) 2558 - 2561 กรรมการ องค์การเภสชักรรม

วนัที,ได้รับแต่งตั Jง 30 เมษายน 2561 - ปี 2553 หลกัสตูร Succeessful Formulation and กรรมการ มลูนิธิศาสตราจารย์สงัเวยีน อินทรวชิยั

Execution of Strategy (SFE) ไม่มี

8. นายวเิชียร เตชะไพบลูย์ - กรรมการอิสระ 80 - ปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจ - - กิจการที,เป็นบริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท เอเซยีไฟเบอร์ จํากดั (มหาชน) 2554 - 2555 ที,ปรึกษา ประธานวฒุิสภา (พลเอกธีรเดช  มีเพียร)

- กรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา กิจการที,ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ กลุม่เครือบริษัท แปซฟิิคพาร์ค ศรีราชา จํากดั (งานหลกั) 2552 - 2559 ประธานกรรมการ บริหารเงินกองทนุของมหาวทิยาลยั

- กรรมการสรรหาและ - วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน ประธานกรรมการ บริษัท ภทัรสาธิต จํากดั (งานหลกั) หวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ

  กําหนดค่าตอบแทน    รุ่นที, 2 กรรมการ บริษัท เตชะไพบลูย์ จํากดั 2548 - 2559 รองนายก สภามหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิ

วนั/เดือน/ปีเกิด 4 พฤศจิกายน 2482 - สถาบนัพระปกเกล้า รุ่นที, 1 กรรมการ บริษัท อเุทนแคปปิตอล จํากดั พระเกียรติ

วนัที,ได้รับแต่งตั Jง 12 ธนัวาคม 2536 - ปริญญาบตัรสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ กรรมการ บริษัท วรวฒัน์ จํากดั 2547 - 2559 รองประธาน มลูนิธิป่อเต็กตึ{ง

รุ่นที, 10 (วตท. 10) กรรมการ บริษัท เศรษฐการ จํากดั กรรมการ

- หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมั,นคงขั Jนสงู กรรมการ บริษัท ประชานเุคราะห์ จํากดั

(สวปอ.มส.3) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ประธานกิตติมศกัดิ" สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย

- ปี 2549 หลกัสตูร Finance for Non-Finance ที,ปรึกษากิตติมศกัดิ" มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย

Director (FND) รองประธานกรรมการ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามลูนิธิ

- ปี 2547 หลกัสตูร Director Accreditation ประธานกรรมการ มลูนิธิป่อเต็กตึ{ง

Program (DAP) กิจการอื,นที,อาจทําให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.

โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา

ไม่มี

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.)

กรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ

ด้านการเงิน

กิจการอื,นที,อาจทําให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.

โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา

กิจการอื,นที,อาจทําให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.

โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา



(ก) รายละเอียดกรรมการบริษัท เอกสารแนบ 1

ชื&อ ตาํแหน่ง อายุ สัดส่วนการถอืหุ้น ความสัมพันธ์

ในบริษัท (%) ทางครอบครัว ประเภท ตาํแหน่ง ชื&อบริษัท ปี ตาํแหน่ง ชื&อบริษัท

กบัผู้บริหารอื&น

รายละเอียดเกี&ยวกบัผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุม

คุณวุฒทิางการศึกษา
ตาํแหน่งอื&นในปัจจุบัน ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง

9. นาย เกริด เคิร์ก สตีป - กรรมการอิสระ 77 - Hotel and Catering School Bad Ueberkinger, 0.00% - กิจการที,เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี 2547 - 2555 กลุม่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา

Germany กิจการที,ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

- Senior Hotel Management Institute Heidelberg, ไม่มี

Germany

- Diploma/Bachelor of Business Administration

(equivalent) Vice President Students  Organisation

10. นายนรชิต สงิหเสนี - กรรมการอิสระ 65 - ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ" ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 0.00% - กิจการที,เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี 2557-2558 ปลดักระทรวงการต่างประเทศ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต กิจการที,ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการกฤษฎีกา 2558-2561 กรรมการร่างรัฐธรรมนญู

- ปริญญาโท จาก The Fletcher School of Law and ไม่มี

Diplomacy  สหรัฐอเมริกา โดย ทนุพีริวฟอยด์

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

11. นายธีระยทุธ  จิราธิวฒัน์ - ประธานเจ้าหน้าที,บริหาร 54 - ปริญญาโท สาขา Food, Hotel and Tourism 1.24% บตุรบคุคลที, 1 กิจการที,เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี 2547 - 2555 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา

- กรรมการบริหารความเสี,ยง Management, Rochester Institute of Technology, หลานบคุคลที, 2,3,4,5 กิจการที,ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการบริษัทย่อย (จํานวน 33 บริษัท) โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา

และการกํากบัดแูล Rochester, USA และ 6 ไม่มี

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

วนั/เดือน/ปีเกิด 14 สงิหาคม 2508 - ปี 2554 หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบั

วนัที,ได้รับแต่งตั Jง 2 เมษายน 2555 สงู (บ.ย.ส.) รุ่นที, 15

- ปี 2551 TLCA Executive Development Program 

(EDP) รุ่นที, 1

- ปี 2546 Program for Management Development, 

Executive Education Harvard Business School

- ปี 2540 หลกัสตูรการเงินเพื,อการบริหาร ภาควชิา

การธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

- ปี 2539 หลกัสตูร Mini MBA Program คณะพาณิช

ศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

- ปี 2536 หลกัสตูรจิตวทิยาความมั,นคง สถาบนัจิต

วทิยาความมั,นคง วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

ปี 2559 หลกัสตูรวทิยาลยัปัองกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที, 58

- ปี 2545 Directors Certification of Program (DCP)

กิจการอื,นที,อาจทําให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.

โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา

กิจการอื,นที,อาจทําให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.

โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา

รองประธานอาวโุสฝ่าย

บริหารโครงการ

กิจการอื,นที,อาจทําให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.

โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา

ประธานเจ้าหน้าที,บริหาร



รายละเอียดเกี&ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุม

(ข) รายละเอียดผู้บริหาร เอกสารแนบ  1

ชื&อ

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 37 38 39 40 41 42

1. นายทิมโมธี มาร์คแลนด์ เบลคลอ็ค รองประธานเจ้าหน้าที,บริหาร

2. ดร. รณชิต  มหทัธนะพฤทธิ" กรรมการบริหารความเสี,ยง / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

และการกํากบัดแูลกิจการที,ดี  

รองประธานอาวโุสฝ่ายการเงิน

และบริหาร

เลขานกุารบริษัท

3. นายธีระเกียรติ จิราธิวฒัน์ รองประธานฝ่ายจดัซื Jอ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

4. นางสพุตัรา จิราธิวฒัน์ รองประธานอาวโุส / / / / / / /

ฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และ

ภาพลกัษณ์

5. นายแอนดรูว์ เฟรเดอริก แลงค์สตั Jน รองประธานอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจ

6. นายเดวิด โรเบิร์ต กู๊ด รองประธานฝ่ายปฏิบตัิการ

7. นายโธมสั ธรัสเซล รองประธานฝ่ายแบรนด์ การตลาด

และดิจิตอล

8. นายเอเดรียน ฮาร์ดวิก-โจนส์ รองประธานฝ่ายออกแบบและเทคนิค

9. นางสาวรุจาภา เหมนิลรัตน์ รองประธานฝ่ายทรัพยากรบคุคล

10. นางสาวทาบาทาร์ คริสเตน แรมซีย์ รองประธานฝ่ายขาย

หมายเหตุ: / = กรรมการ

บริษัท 
บริษัทย่อย 

ตาํแหน่งที&ดาํรงในบริษัท

ตาํแหน่ง



(ข) รายละเอียดผู้บริหาร เอกสารแนบ  1

ชื&อ ตําแหน่ง อายุ สัดส่วนการ

ถือหุ้น ใน

บริษัท (%)
ประเภท ตําแหน่ง ชื&อบริษัท ปี ตําแหน่ง ชื&อบริษัท

1. นายทิมโมธี มาร์คแลนด์ เบลคลอ็ค รองประธานเจ้าหน้าที,บริหาร 62 - Three Phase Leadership Development Program, 0.00% กิจการที,เป็นบริษัทจดทะเบียน ไมม่ี n/a

Washington State University

กิจการที,ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี

วนั/เดือน/ปีเกิด 30 มีนาคม 2500

วนัที,ได้รับแต่งตั Jง 1 มกราคม 2561 กิจการอื,นที,อาจทําให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.

โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา

ไมม่ี

2. ดร. รณชิต  มหทัธนะพฤทธิ" กรรมการบริหารความเสี,ยง 64 - ปริญญาเอก การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลยั 0.01% กิจการที,เป็นบริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 2537 - 2542 ผู้อํานวยการฝ่ายวางแผน บมจ. ประสิทธิ"พัฒนา

และการกํากับดูแลกิจการที,ดี ราชภัฎสวนดุสิต และบริหารการเงิน

รองประธานอาวโุสฝ่ายการเงินและ

บริหาร

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กิจการที,ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการบริษัทย่อย (จํานวน 31 บริษัท) โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา 2552 - 2555 กรรมการบริษัทประกันภัยสินเชื,อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม

เลขานกุารบริษัท - ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิกรรมการสง่เสริม

กิจการ

มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 2552 - 2559 กรรมการตรวจสอบสินเชื,อ และ

กรรมการบริหารความเสี,ยง

อุตสาหกรรมขนาดย่อม

วนั/เดือน/ปีเกิด 2 สิงหาคม 2547 - ประกาศนียบตัรจากสมาคมสง่เสริม กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด

วนัที,ได้รับแต่งตั Jง 28 มกราคม 2499 สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการ บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ Jง จํากัด

ไมม่ี

3. นายธีระเกียรติ จิราธิวฒัน์ รองประธานฝ่ายจัดซื Jอ 51 - ปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการด้านธุรกิจโรงแรม 1.25% กิจการที,เป็นบริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 2543 - 2546 ผู้จัดการแผนกการตลาด โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา

(Hotel Management) จาก Johnson and Wales กิจการที,ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการบริษัทย่อย (จํานวน 33 บริษัท) โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา

วนั/เดือน/ปีเกิด 19 พฤษภาคม 2511 University,USA ไมม่ี

วนัที,ได้รับแต่งตั Jง 1 มิถุนายน 2546 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลกัสตูรบริหารธุรกิจ

บณัฑิต

- สาขาวิชาการจัดการการทอ่งเที,ยวและการบริการ

มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ

- ปี 2554 หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย สําหรับนกับริหารระดับสงู

สถาบนัพระปกเกล้า รุ่น15

- ปี  2549 หลกัสตูรการปฏิบตัิการจิตวิทยาฝ่าย

อํานวยการสถาบนัจิตวิทยาความมั,นคง

สถาบนัวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที,100

รายละเอียดเกี&ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุม

คุณวุฒทิางการศกึษา
ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลังตําแหน่งอื&นในปัจจุบัน

กิจการอื,นที,อาจทําให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.

โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา

กิจการอื,นที,อาจทําให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.

โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา



(ข) รายละเอียดผู้บริหาร เอกสารแนบ  1

ชื&อ ตําแหน่ง อายุ สัดส่วนการ

ถือหุ้น ใน

บริษัท (%)
ประเภท ตําแหน่ง ชื&อบริษัท ปี ตําแหน่ง ชื&อบริษัท

รายละเอียดเกี&ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุม

คุณวุฒทิางการศกึษา
ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลังตําแหน่งอื&นในปัจจุบัน

4. นางสพุัตรา จิราธิวฒัน์ รองประธานอาวโุส 63 - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพ ฯ 0.18% กิจการที,เป็นบริษัทจดทะเบียน กรรมการและกรรมการบริหารความเสี,ยง บริษัท ซีโอเเอล จํากัด (มหาชน) 2547 - 2552 รองประธานอาวโุส-ฝ่ายพัฒนา

ธุรกิจ

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา

ฝ่ายองค์กรสมัพันธ์และ - ปริญญาโท MBA, University of New Haven ประเทศสหรัฐอเมริกา กิจการที,ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการบริษัทย่อย (จํานวน 7 บริษัท) โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา

ภาพลกัษณ์ - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ" มหาวิทยาลยัศรีปทมุ เลขานกุารคณะกรรมการ บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากัด

- ประกาศนียบตัร Hotel Management Course Cornell University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สํานกั

นโยบายองค์กรสมัพันธ์และภาพลกัษณ์

บริษัท กลุม่เซน็ทรัล จํากัด

วนั/เดือน/ปีเกิด 22 กุมภาพันธ์ 2500 - ประกาศนียบตัร DCP รุ่น 121 จาก สถาบนั IOD พุทธศักราช 2552 กรรมการ บริษัท เซน็ทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซน็

เตอร์ จํากัด

วนัที,ได้รับแต่งตั Jง 1 ตุลาคม 2552 กรรมการ บริษัท เซน็เนอร์จี อินโนเวชั,น จํากัด

กรรมการ บริษัท ออฟฟิศ ซพัพลาย คลบั จํากัด

กรรมการ บริษัท ออฟฟิซ คลบั (ไทย) จํากัด

กรรมการ บริษัท บีทเูอส จํากัด

กิจการอื,นที,อาจทําให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.

โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา

ไมม่ี

5. นายแอนดรูว์ เฟรเดอริก แลงค์สตั Jน รองประธานอาวโุสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 57 - Holy Cross Catholic School - กิจการที,เป็นบริษัทจดทะเบียน ไมม่ี n/a

กิจการที,ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี

กิจการอื,นที,อาจทําให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.

โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา

ไมม่ี

วนั/เดือน/ปีเกิด 2 มิถุนายน 2503

วนัที,ได้รับแต่งตั Jง 1 เมษายน 2551

6. นายเดวิด โรเบิร์ต กู๊ด รองประธานฝ่ายปฏิบตัิการ 59 - North London University: Higher National - กิจการที,เป็นบริษัทจดทะเบียน ไมม่ี n/a

Diploma in Hotel and Institutional Management กิจการที,ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี

วนั/เดือน/ปีเกิด 2 มิถุนายน 2503 - Yield Management by Horand Vogel กิจการอื,นที,อาจทําให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.

โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา

ไมม่ี

วนัที,ได้รับแต่งตั Jง 1 เมษายน 2551 - 7 Habits of Highly Effective People 

by Franklin Covey

- General Managers Programme at 

Cornell Unversity, New York, USA



(ข) รายละเอียดผู้บริหาร เอกสารแนบ  1

ชื&อ ตําแหน่ง อายุ สัดส่วนการ

ถือหุ้น ใน

บริษัท (%)
ประเภท ตําแหน่ง ชื&อบริษัท ปี ตําแหน่ง ชื&อบริษัท

รายละเอียดเกี&ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุม

คุณวุฒทิางการศกึษา
ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลังตําแหน่งอื&นในปัจจุบัน

7. นายโธมสั ธรัสเซล รองประธานฝ่ายแบรนด์ 38 - Bachelor's Degree, University of Nottingham - กิจการที,เป็นบริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 2554 - 2558 Director of  Marketing 

Operations,  

Maybourne Hotel Group

การตลาดและดิจิตอล Major French & Hispanic Studies กิจการที,ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 2553 - 2554 Head of Digital, CRM & 

Partnership

Maybourne Hotel Group

กิจการอื,นที,อาจทําให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.

โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา

ไมม่ี

วนั/เดือน/ปีเกิด 24 มิถุนายน 2524

วนัที,ได้รับแต่งตั Jง 15 ตุลาคม 2558

8. นายเอเดรียน ฮาร์ดวิก-โจนส์ รองประธานฝ่ายออกแบบและเทคนิค 59 - Master of Business Administration,  Australian Graduate 

School of Management 

- กิจการที,เป็นบริษัทจดทะเบียน ไมม่ี - 2552 - 2554  Owner and Managing 

Director

STRATEGIC BLUEPRINT, Delhi & Hong Kong

- ISO 2001 Internal Auditor, Randall Management Institution. กิจการที,ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 2554 - 2556  President of Projects 

Planning & Design

SHIPRA ESTATES, Delhi, India

วนั/เดือน/ปีเกิด 29 กรกฎาคม 2503 - Professional qualification leading to RIBA Part III Registered 

Architect (UK) (RIBA Part III), University of Wales Institute of 

Science  and Technology, Great Britain

กิจการอื,นที,อาจทําให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.

โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา

ไมม่ี 2556 - 2557 Chief of Design - Dual 

Reporting: CEO and EVC/ JV 

Owner of the real estate 

development company

EMAARMGF Delhi, India

วนัที,ได้รับแต่งตั Jง 1 ธันวาคม 2558 2557 - 2558 Regional Director (Design 

and Engineering) - Dual 

Reporting: VP Operations 

and Development Head (in 

Singapore).

IHG South West Asia Delhi, India

- Bachelor of Architecture (RIBA Part II), University of Wales 

Institute of Science  and Technology, Great Britain.

- Bachelor of Science (RIBA Part I),  University of Wales 

Institute of Science  and Technology, Great Britain.

9. นางสาวรุจาภา เหมนิลรัตน์ รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 38 - Information System, London School of Economics - กิจการที,เป็นบริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 2556 - 2561 ผู้อํานวยการภาคพื Jนเอเชีย

แปซิฟิก ฝ่ายการเรียนรู้และ

พัฒนาบุคคลากร

บริษัท เป๊บซี,โค เซอร์วิส เอเชีย จํากัด

วนั/เดือน/ปีเกิด 23 มิถุนายน 2514 กิจการที,ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี

วนัที,ได้รับแต่งตั Jง 22 กุมภาพันธ์ 2561 กิจการอื,นที,อาจทําให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.

โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา

ไมม่ี

10. นางสาวทาบาทาร์ คริสเตน แรมซีย์ รองประธานฝ่ายขาย 49 - Tourisum & hospitality, University of South Australia - กิจการที,เป็นบริษัทจดทะเบียน ไมม่ี ประธานเจ้าหน้าทา่ยการตลาด

และขาย

โรงแรมวิลเพิร์ล ประเทศเวียดนาม

วนั/เดือน/ปีเกิด 19 ธันวาคม 2513 กิจการที,ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี รองประธานฝ่ายขาย การตลาด

 และรายได้

โรงแรมโอ๊ควดู

วนัที,ได้รับแต่งตั Jง 7 ตุลาคม 2562 กิจการอื,นที,อาจทําให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.

โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา

ไมม่ี



หมายเหตุ (ต่อ):

บริษัทย่อย 

1 บจ.เซ็นทรัลหวัหินบีช รีสอร์ท
2 บจ.เซ็นทรัลสมยุบีชรีสอร์ท
3 บจ.โรงแรมเซ็นทรัลสคุนธา
4 บจ.โรงแรมเซ็นทรัล แม่สอดฮิลล์
5 บจ.เซ็นทรัล บริการซกัรีด
6 บจ.เซ็นทรัลโฮเต็ล แมนเนชเม้นท์
7 บจ.เซ็นทรัลสมยุวิลเลจ
8 บจ.เซ็นทรัล กะรนวิลเลจ
9 บจ.เซ็นทรัล กระบี,เบย์ รีสอร์ท

10 บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์
11 บจ.โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกดู
12 บจ. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป
13 บจ.ซีอาร์จี แมนแูฟคเจอริ,ง
14 บจ.ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์
15 บจ.เอส.พี.เรียลตี J ลนัตาบีช
16 บจ.เอส.พี.เรียลตี J พทัยาบีช
17 บจ.เอส.พี. หาดฝรั,ง รีสอร์ท
18 บจ.เซ็นทรัลสมยุโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์
19 บจ.เซ็นทารา อินเตอร์เนชั,นแนล แมนเนจเม้นท์
20 บจ.โรงแรม กะรน ภเูก็ต
21 บจ.โรงแรม กะตะ ภเูก็ต
22 R.M.L. LEISURE Pvt. Ltd.
23 บจ. รีเฟรช โซน (เดิม บจ.เซ็นวารี เฮลตี J สปา เปลี,ยนเมื,อวนัที, 9 ธ.ค. 2559)
24 บจ.เซ็นทรัล บางกอกคอนเวนชนัและเอ็กซิบิชั,น
25 บจ.เซ็นทารา อินเตอร์เนชนัแนล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 
26 Centara Maldives Pvt. Ltd.
27 บจ.ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั,นแนล ฟู๊ ด
28 บจ.เซ็นทารา อิมพอร์ต-เอ็กซพอร์ต
29 บจ.โคซี, โฮเต็ล
30 บจ. โคซี, โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์
31 บจ. เซ็นทารา ลอยลัตี J มาร์เก็ตติ Jง
32 บจ. ศนูย์การเรียนรู้ เซ็นทารา
33 Centara(Shanghai)Hotel Management Co., Ltd.
34 CIM for Management-Egypt, S.A.E
35 Centara Capital Limited (ชื,อเดิม Centara (Hong Kong) Hotel Management Co., Ltd.)
36 บริษัท เซ็นทารา แมนเนจเม้นท์ เฮดควอเตอร์ จํากดั
37 Lagoon Assets Private Limited

38 บจ. เซ็นทรัล เซาท์ พทัยา

39 Centara Restaurants Group (HK) Limited



40 Centara Singapore Private Limited

41 Centara Lagoon Private Limited

42 Centara Japan Capital Godo Kaisha



รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย เอกสารแนบ 2

รายชื�อบริษัทย่อย/กรรมการ
บจ.เซ็นทรัลหัวหินบชี

 รีสอร์ท

บจ.เซ็นทรัลสมุยบชี

รีสอร์ท

บจ.โรงแรมเซ็นทรัล

สุคนธา

บจ.โรงแรมเซ็นทรัล 

แม่สอดฮิลล์

บจ.เซ็นทรัล บริการ

ซักรีด

บจ.เซ็นทรัลโฮเตล็ 

แมนเนชเม้นท์

บจ.เซ็นทรัลสมุยวิล

เลจ

บจ.เซ็นทรัล กะรนวิล

เลจ

บจ.เซ็นทรัล กระบี�

เบย์ รีสอร์ท

บจ.โรงแรมเซ็นทรัล

เวิลด์

บจ.โรงแรมเซ็นทรัล

เกาะกูด

บจ. เซ็นทรัล   เรสต

อรองส์ กรุ๊ป

บจ.ซีอาร์จี แมนูแฟค

เจอริ�ง

บจ.ทริปเปิลไนน์ 

เดคคอร์

บจ.เอส.พ.ีเรียลตี1 ลัน

ตาบชี

บจ.เอส.พ.ีเรียลตี1 

พทัยาบชี

บจ.เอส.พ.ี หาดฝรั�ง 

รีสอร์ท

บจ.เซ็นทรัลสมุย

โฮเตล็แมนเนจเม้นท์

บจ.เซ็นทารา อินเตอร์

เนชั�นแนล แมนเนจ

เม้นท์

บจ.โรงแรม กะรน 

ภูเก็ต

บจ.โรงแรม กะตะ 

ภูเก็ต

1. นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / /
2. นายสุทธิชยั จิราธิวฒัน์  / / / / / / / / / / / / / / / /
3. นายสุทธิศกัดิ�  จิราธิวฒัน์
4. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒัน์
5. นายปริญญ ์จิราธิวฒัน์ / / / / / / /
6. นายสุทธิชาติ จิราธิวฒัน์ /
7. นางสุจิตรา มงคลกิติ /
8. นางสุพตัรา  จิราธิวฒัน์ / / / /
9. นายธีระยทุธ จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
10. นายธีระเกียรติ  จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
11. นายวิโรจน์ เลาหะพนัธุ์ /
12. นายรณชิต  มหัทธนะพฤทธิ� / / / / / / / / / / / / / / / / /
13. นายวิรุฬ  หาญอุตสาหะ /
14. นางมุกดา เอื2อวฒันะสกุล /
15. นางรัตนา นรพลัลภ /
16. นางยิ4งลกัษณ์  วชัรพล /
17. นายไมเคิล ไอส์เซนเบอร์ก /
18. นางสาวหลุยส์ มารี ดาลี4ย์ /
19. นายธีระเดช  จิราธิวฒัน์ / /
20. นางอรณี  จิราธิวฒัน์ / /
21. นายสุภรัฐ จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / / /
22. นายแดน ชินสุภคักุล
23. Dheena Hussain
24. นายปาทริก จีน มาร์ บาซเซต์ /
25. นายเอม็มานูแอล วิคเตอร์ โมริช มาริออง /
26. นางปิยวลัย ์จิราธิวฒัน์ /
27. นายณัฐ วง์พานิช /
28. นางสาวจริยา จิราธิวฒัน์ /
29. LU KEE HONG
หมายเหตุ

1. / = กรรมการ
2. บริษทัยอ่ย หมายถึง บริษทัยอ่ยที4มีนัยสาํคญั เช่น มีรายไดเ้กินกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบกาํไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด



รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย เอกสารแนบ 2

รายชื�อบริษัทย่อย/กรรมการ
R.M.L. LEISURE 

Pvt. Ltd. *
บจ. รีเฟรช โซน

บจ.เซ็นทรัล 

บางกอกคอนเวนชัน

และเอ็กซิบชิั�น

บจ.เซ็นทารา อินเตอร์

เนชันแนล แมนเนจ

เม้นท์ (ประเทศไทย)

 **

Centara Maldives 

Pvt. Ltd.

บจ.ซีอาร์จี อินเตอร์

เนชั�นแนล ฟู๊ด

บจ.เซ็นทารา อิม

พอร์ต-เอ็กซพอร์ต
บจ.โคซี� โฮเตล็

บจ. โคซี� โฮเตล็ แมน

เนจเม้นท์

บจ. เซ็นทารา ลอยลัตี1

 มาร์เก็ตติ1ง

บจ. ศูนย์การเรียนรู้ 

เซ็นทารา

Centara(Shanghai)H

otel Management 

Co., Ltd.

CIM for 

Management-Egypt, 

S.A.E

Centara (Hong 

Kong) Hotel 

Management Co., 

Ltd.

บริษทั เซ็นทารา แมน

เนจเม้นท์ เฮดควอ

เตอร์ จํากัด

Lagoon Assets 

Private Limited

บจ. เซ็นทรัล เซาท์ 

พทัยา

Centara 

Restaurants Group 

(HK) Limited

Centara Singapore 

Private Limited

Centara Lagoon 

Private Limited

Centara Japan 

Capital Godo 

Kaisha

1. นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / / /
2. นายสุทธิชยั จิราธิวฒัน์  / / / / / / / / /
3. นายสุทธิศกัดิ�  จิราธิวฒัน์ / / /
4. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒัน์ / / /
5. นายปริญญ ์จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / /
6. นายสุทธิชาติ จิราธิวฒัน์ / / /
7. นางสุจิตรา มงคลกิติ
8. นางสุพตัรา  จิราธิวฒัน์ / / /
9. นายธีระยทุธ จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
10. นายธีระเกียรติ  จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
11. นายวิโรจน์ เลาหะพนัธุ์
12. นายรณชิต  มหัทธนะพฤทธิ� / / / / / / / / / / / / / / / / / /
13. นายวิรุฬ  หาญอุตสาหะ
14. นางมุกดา เอื2อวฒันะสกุล
15. นางรัตนา นรพลัลภ
16. นางยิ4งลกัษณ์  วชัรพล
17. นายไมเคิล ไอส์เซนเบอร์ก
18. นางสาวหลุยส์ มารี ดาลี4ย์
19. นายธีระเดช  จิราธิวฒัน์ / /
20. นางอรณี  จิราธิวฒัน์ /
21. นายสุภรัฐ จิราธิวฒัน์ / / / / / / / / / / /
22. นายแดน ชินสุภคักุล /
23. Dheena Hussain / / / /
24. นายปาทริก จีน มาร์ บาซเซต์
25. นายเอม็มานูแอล วิคเตอร์ โมริช มาริออง
26. นางปิยวลัย ์จิราธิวฒัน์
27. นายณัฐ วง์พานิช /
28. นางสาวจริยา จิราธิวฒัน์
29. LU KEE HONG /
หมายเหตุ

1. / = กรรมการ
2. บริษทัยอ่ย หมายถึง บริษทัยอ่ยที4มีนัยสาํคญั เช่น มีรายไดเ้กินกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบกาํไรขาดทุนรวมของปีบญัชีล่าสุด



เอกสารแนบ � 

 

รายละเอยีดเกี�ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษทัจดัให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในที�ครอบคลุมทุกดา้น ทั�งดา้นการเงินการปฏิบติังาน การดาํเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง และการบริหารความเสี�ยง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที�มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นและสินทรัพยข์องบริษทัอยูเ่สมอ  จดัใหมี้การกาํหนด
ลาํดบัขั�นของอาํนาจอนุมติัและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังาน กาํหนดระเบียบการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
มีสาํนกังานตรวจสอบภายในทาํหน้าที�ตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงาน ทั�งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนบัสนุน
ให้เป็นไปตามที�วางไว ้รวมทั�งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั�นๆ  ทั�งนี�  
คณะกรรมการดูแลให้สาํนกังานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหน้าที�ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มที� และ
ใหร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํตามเวลาที�กาํหนดไว ้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบติัและความเหมาะสมของผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบภายใน แลว้จึงมีมติแต่งตั�ง
ผูอ้าํนวยการสํานักงานตรวจสอบภายในของบริษทัเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที�เตรียมและจดัการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ผูล้งทุน ผูถ้ือหุ้น และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�เขา้ร่วมประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และชอบที�จะเสนอผูช่้วยได ้ในกรณีการแต่งตั�ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบภายใน ตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25:; สาํนกังานตรวจสอบภายในมีจาํนวนพนกังานทั�งสิ�น 14 คน 

ประวติัและคุณสมบติัของผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบภายใน มีดงันี�  
ชื�อ – นามสกุล นายภกัดี อ่อนนิภา 
ตาํแหน่ง • ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบภายใน 
อาย ุ • 5; ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษาและประวติั • บริหารธุรกิจบณัฑิต(การบญัชี) เกียรตินิยมอนัดบั 2 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
การฝึกอบรมที�เกี�ยวขอ้ง • Risk Based Audit (by IIAT) 
 • Operational Auditing (by IIAT)  
 • IT Auditing (by FAP) 
 • Fraud Auditing (by P&D Training) 
 • Fraud Prevention for Management (by Dharmniti) 
 • Tax Strategies & Tax Planning for Hotel Business (by Dharmniti) 
ประสบการณ์ • ปี 2540 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบภายใน บมจ.โรงแรม

เซ็นทรัลพลาซา 
• ปี 2538 – 2540 ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบ บจก.ภทัรประสิทธิj โฮลดิ�ง 
• ปี 2535 – 2538 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ บมจ.อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น 

 



-  ไมม่ี  - 


	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

