แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
(แบบ 69-Debt-II&HNW)

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
Central Plaza Hotel Public Company Limited
เสนอขาย
“หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2561”
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.41 ต่อปี โดยชาระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
จานวนที่เสนอขายไม่เกิน 700,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 700,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
(โดยการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้และบริษัท)
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A แนวโน้มเครดิต Stable จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558
ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
ตลอดอายุของหุ้นกู้

ระยะเวลาการจองซื้อหุน้ กู้

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ในระหว่างเวลาทาการของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
คาเตือน : ก่อนตัดสินในลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความ
เหมาะสมในการลงทุ น และความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้ องเป็ นอย่ างดี การมีผ ลใช้บัง คับของแบบแสดงรายการข้ อมู ลการเสนอขายตราสารหนี้ นี้ มิไ ด้ เป็ นการแสดงว่ า
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุ น
ในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแส ดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นี้เป็นความรับผิดชอบ
ของผู้เสนอขายตราสารหนี้
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสาร
หนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรื อเจ้าของตราสารหนี้ได้ตาม
มาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตรา
สารหนี้เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีผลใช้บังคับ
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สานักงานค ณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทาการของสานักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง http:// www.sec.or.th

คาเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ
ส่วนที่ 1

สรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร (Factsheet)

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1

ส่วนที่ 2

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 1

ส่วนที่ 3

ผู้ออกตราสารหนี้
3.1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปัจจัยความเสี่ยง
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
3.2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
8. โครงสร้างการจัดการ
9. การกากับดูแลกิจการ
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
12. รายการระหว่างกัน
3.3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ส่วนที่ 3.1 (1) หน้าที่ 1
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้าที่ 1
ส่วนที่ 3.1 (3) หน้าที่ 1
ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 1
ส่วนที่ 3.1 (5) หน้าที่ 1
ส่วนที่ 3.1 (6) หน้าที่ 1
ส่วนที่ 3.2 (7) หน้าที่ 1
ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 1
ส่วนที่ 3.2 (9) หน้าที่ 1
ส่วนที่ 3.2 (10) หน้าที่ 1
ส่วนที่ 3.2 (11) หน้าที่ 1
ส่วนที่ 3.2 (12) หน้าที่ 1
ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 1
ส่วนที่ 3.3 (14) หน้าที่ 1

ส่วนที่ 4

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 1

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 5 หน้าที่ 1

เอกสารแนบ 1

ร่างข้อกาหนดสิทธิ

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 4

งบการเงิน

เอกสารแนบ 5

รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำร

สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำรนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชี้ชวน
ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและควำมเสี่ยงที่สำคัญของตรำสำรที่เสนอขำย
ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนกำรตัดสินใจลงทุน

ส่วนที่ 1
สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำร (Fact Sheet)
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มผี ู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ชื่อผู้ออก : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จำกัด (มหำชน)
มูลค่ำที่ตรำไว้หน่วยละ 1,000 บำท รำคำที่เสนอขำยหน่วยละ 1,000 บำท
ส่วนที่ 1 สำระสำคัญของตรำสำร
ประเภทตรำสำร
: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มผี ู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ชื่อเฉพำะของหุน้ กู้
: หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลำซำ จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี
2561
อัตรำดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตรำดอกเบี้ยคงทีร่ ้อยละ 2.41 ต่อปี
อำยุของหุ้นกู้
: 3 (สำม) ปีนับจำกวันออกหุ้นกู้
วันที่ออกหุ้นกู้
: 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558
วันที่ครบกำหนดอำยุ
: 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
กำรชำระดอกเบี้ย
: ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ำยในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุน้ กู้
สกุลเงิน
: บำท
จำนวนหุน้ กู้ที่เสนอขำย : 700,000 (เจ็ดแสน) หน่วย
มูลค่ำหุ้นกู้ทเี่ สนอขำย : 700,000,000 (เจ็ดร้อยล้ำน) บำท
อันดับเครดิต
: หุ้นกู้ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ A แนวโน้มอันดับ Stableโดยผลกำรจัด
ณ วันเสนอขำย
อันดับโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มี
กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดอำยุหุ้นกู้
นำยทะเบียนหุ้นกู้
: ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
ส่วนที่ 2 ลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงของตรำสำร
2.1 ลักษณะพิเศษและควำมเสี่ยงของหุ้นกู้ (รำยละเอียดปรำกฏตำมหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 4 หัวข้อรำยละเอียดของตรำสำร
หนี้ทเี่ สนอขำย)
ผู้ออกหุ้นกู้จะทำกำรชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 19 พฤษภำคม และ วันที่ 19 พฤศจิกำยน ของแต่ละปี
ตลอดอำยุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะถึงกำหนดวันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 และวันกำหนด
ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ำยจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยบริษัทจะจ่ำยชำระโดยเช็คขีดคร่อมเฉพำะในนำม
ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือ โดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตำมรำยละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งไว้ ตำมรำยละเอียดที่
ปรำกฏในหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 4 รำยละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขำย และในเอกสำรแนบ 1 ข้อ 9 วิธีกำร เวลำ และ
สถำนที่สำหรับกำรชำระหนี้ตำมหุ้นกู้
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตรำสำร

2.2 ควำมเสี่ยงทั่วไป
2.2.1 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้
ตำมรำยละเอียดปรำกฏตำมหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ หัวข้อ ปัจจัยควำมเสี่ยง
2.2.2 ควำมเสี่ยงของตรำสำร
1) ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk)
หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่ผู้ออกตรำสำรจะไม่สำมำรถจ่ำยดอกเบี้ยหรื อไม่สำมำรถคืนเงินต้นหรือเงินลงทุนไม่ว่ำ
ด้วยเหตุใด ๆ และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้หยุดจ่ำยดอกเบี้ยหรือเงินต้น ก็เป็นกำรผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ (default) ซึ่งหำกผู้ออกหุ้นกู้
ประกำศล้มละลำยหรือผิดนัดชำระหนี้หนุ้ กู้ ผู้ถือหุ้นกู้ เจ้ำหนี้อื่นของบริษัทผู้ออกหุน้ กู้จะมีบุริมสิทธิเหนือผูถ้ ือหุ้นของบริษทั
ผู้ออกหุ้นกู้ ในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสำมำรถดู credit rating ที่จัดทำโดยสถำบันจัด
อันดับควำมเสี่ยง (CRA) ประกอบกำรตัดสินใจลงทุนได้ถ้ำ credit rating ของหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่ำควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของหุ้นกู้
หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยควำมเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ตำม ก่อนกำรลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลผลกำรดำเนินงำนของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ นอกจำกกำร
พิจำรณำ credit rating ของหุ้นกู้หรือบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ลงทุนควรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมถึง
กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรจัดอันดับ credit rating ได้จำกเว็บไซต์สำนักงำน ก.ล.ต. สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ หรือ
สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย
2) ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ (Price Risk)
หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ต้องกำรขำยหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้อำจขำยได้ต่ำ
กว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้หรือรำคำที่ซื้อมำ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด กล่ำวคือ หำกอัตรำดอกเบี้ย
ของตลำดสูงขึ้น รำคำหุ้นกู้จะลดลง ทั้งนี้ โดยทั่วไปรำคำของหุ้นกู้ที่มีอำยุคงเหลือยำวกว่ำจะได้รับผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยในตลำดมำกกว่ำ
3) ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะขำยหุ้นกู้ในตลำดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
ผู้ถือหุ้นกูอ้ ำจไม่สำมำรถขำยหุ้นกู้ได้ทันทีในรำคำที่ตนเองต้องกำร เนื่องจำกกำรซื้อขำยเปลี่ยนมือของตรำสำรในตลำดรอง
อำจมีไม่มำก ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้นกู้ไปซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) ผู้ถือหุ้นกู้สำมำรถซื้อขำย
หุ้นกู้ในตลำดรองได้กับผู้ค้ำตรำสำรหนี้
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2523 ด้วย
ทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจานวน 300,000,000 บาท โดยกลุ่มจิราธิวัฒน์ เพื่อดาเนินการก่อสร้างโรงแรมประเภทเดอร์ลุกซ์
ขนาด 26 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักหรูจานวน 607 ห้อง รวมถึงห้องจัดเลี้ยงและสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ อย่างพร้อมมูล
เมื่อการก่อสร้างโรงแรมรวมทั้งปัจจัยอย่างอื่นได้แล้วเสร็จ ได้เปิดดาเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2526 โดย
ทาสัญญาว่าจ้างกลุ่ม Hyatt International Corporation เข้ามาบริหารจัดการ โดยใช้ชื่อโรงแรมว่า โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัล
พลาซา ต่อมาทางกลุ่มผู้ ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ขอยกเลิกสัญ ญาการจัดการบริ หารโรงแรมกับกลุ่ ม Hyatt International
Corporation เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2530
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งสิ้น 35 แห่ง แบ่งออกเป็นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจโรงแรม 30 บริษัท และประกอบธุรกิจอาหาร 3 บริษัท ได้แก่ อาหารบริการด่วน, อาหารญี่ปุ่น และโรงงานไอศกรีม
นอกจากนั้น บริษัทยังได้ล งทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 1 แห่ง และศูนย์การเรียนรู้อีก 1 แห่ง ทั้งนี้ ปัจจุบันกลุ่ม
บริษัทมีโรงแรมภายใต้การดาเนินงานจานวน 15 แห่ง มีจานวนห้องพักที่ให้บริการรวม 3,825 ห้อง ครอบคลุมพื้นที่สาคัญ
ทางเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและอันดามัน รวมทั้งมีสาขาของธุรกิจอาหารบริการด่วนรวม
774 สาขา ดาเนินงานภายใต้แบรนด์ Mister Donut, KFC, Auntie Anne’s, Pepper Lunch, Chabuton, Cold Stone Creamery,
RYU Shabu Shabu, The Terrace, Yoshinoya, Ootoya, Tenya และ Katsuya เปิดให้บริการครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ
ไทย
นอกจากนี้ บริษั ทได้รับ จ้างให้ เป็ นผู้ด าเนินกิ จการและบริห ารโรงแรมภายใต้ สัญ ญาบริห ารโรงแรม (Hotel
Management Agreement) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีโรงแรมที่มีการลงนามสัญญา
บริหารจัดการทั้งสิ้น จานวน 57 โรงแรม ในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ลาว ศรีลังกา มัลดีฟส์ จีน เอธิโอเปีย การ์ตา
โอมาน และตุรกี โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีห้องพักที่มีการลงนามสัญญาบริหารจัดการจานวนรวมทั้งสิ้น
10,899 ห้อง
ทาให้บริษัทมีโรงแรมภายใต้การดาเนินงานและภายใต้สัญญาบริหารโรงแรมรวมทั้งสิ้นจานวน 72 โรงแรมและมี
ห้องพักรวมทั้งสิ้น 14,724 ห้อง
ธุรกิจโรงแรมภายใต้ชื่อ “เซ็นทารา” เป็นชื่อที่ใช้อย่างเป็นทางการสาหรับโรงแรมในเครือของบริษัท โดยมี
นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกันสาหรับแต่ละแบรนด์ ในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
แบ่งเป็น 6 แบรนด์ ได้แก่
1. เซ็นทาราแกรนด์โฮเท็ลและรีสอร์ท โรงแรมและรีสอร์ทระดับ 5 ดาวที่ได้รับการออกแบบอย่างโดดเด่น โรงแรม
ทุกแห่งตั้งอยู่บนทาเลที่สะดวกใจกลางเมือง หรือบนชายหาดส่วนตัว ในแหล่งท่องเที่ยวหลักที่สาคัญ ครบถ้วน
ด้วยสิ่งอานวยความสะดวกและบริการที่ได้มาตรฐานสูงสุด ทั้งด้านห้องพัก ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม
สัมนา สปาเซ็นวารี สระว่ายน้า ห้องออกกาลังกาย คิดส์คลับ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
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2. เซ็นทาราโฮเท็ลและรีสอร์ท โรงแรมและรีสอร์ทมาตรฐานระดับ 4 ดาว มีทาเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ชายหาด หรือ
เกาะที่มีชื่อเสียงในแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน และการบริการที่เป็นเลิศ
3. เซ็นทาราบูติกคอลเลกชัน แบรนด์ที่นาเสนอความแตกต่างด้วยดีไซน์โดดเด่นมีเอกลักษณ์ เพื่อตอบสนองความ
เป็นส่วนตัวของแขกผู้เข้าพัก
4. เซ็นทาราเรสซิเดนซ์และสวีท สาหรับแขกที่ต้องการเข้าพักระยะยาว พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน โดยมี
ให้เลือก 2 ระดับ ได้แก่เซ็นทาราแกรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับ 5 ดาว และแบรนด์เซ็นทาราระดับ 4 ดาว
5. เซ็นทราโฮเท็ลและรีสอร์ท โรงแรมและรีสอร์ทระดับกลางที่เน้นเรื่องความคุ้มค่าสมราคา ด้วยห้องพักที่ตกแต่ง
และใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ มีบริการอื่นๆ ครบครัน
6. โคซี่ โฮเทล แบรนด์ใหม่ล่าสุดในเครือเซ็นทาราเพื่อนักเดินทางที่เน้นที่พักราคาประหยัดแต่คุ้มค่า ในทาเลที่
สะดวกต่อการเดินทาง โดยโรงแรมถูกออกแบบเพื่อความสะดวกสบายให้แก่ผู้เข้าพัก
หลังจากที่บริษัทประสบความสาเร็จเป็นอย่างสูง ในการขยายธุรกิจในช่วง5-6 ปีที่ผ่านมา โดยได้เพิ่มจานวนโรงแรม
ที่อยู่ภายใต้การบริหารทั้งสิ้นจาก 22 โรงแรมในปี 2552 เป็น 72 โรงแรมในปัจจุบัน ทาให้แบรนด์เซ็นทาราเป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งขึ้นในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้สาหรับแผนพัฒนาธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า ทางบริษัทมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจไปยังตะวันออก
กลางและยุโรปตามลาดับ โดยบริษัทมี 2 กลยุทธ์คือ Asset Right และ Asset Light กล่าวคือ เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมี
กระแสเงินสดคงเหลือ และมีความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มขึ้น เมื่อมีโอกาสที่ดี พบทาเลที่ตั้งที่ดีทั้งในประเท ศและ
ต่างประเทศก็จะพิจารณาที่จะพัฒนาโรงแรมของตนเอง ซึ่งจะเน้นการลงทุนในประเทศทีเ่ ป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจ
รวมถึง การลงทุ น ในโครงสร้างพื้น ฐานเพื่ อขยายความแข็ ง แกร่ ง ทางการตลาด โดยจะเน้ น การเปิด สานั กงานขายใน
ต่างประเทศ ที่ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของทางบริษัท หรือประเทศที่มีแนวโน้มการเติ บโตทางการท่องเที่ยวอย่างโดดเด่น
ส่วนในประเทศไทยนั้น ทางบริษัทมีแผนในการลงทุนที่จะขยายแบรนด์โคซี่ รวมถึงการพิจารณาการขยายและปรับปรุง
โรงแรมที่มีอยู่ ในขณะเดียวกันทางบริษัทยังคงใช้แผนกลยุทธ์แบบ Asset Light เพื่อขยายธุรกิจการรับบริหารโรงแรมโดย
จะเน้นการสร้างความแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขยายธุรกิจไปยังทวีปตะวันออกกลาง
สรุปปัจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในตราสารหนี้ของบริษทั ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นกับบริษัท ซึ่งหากเกิดขึ้น
อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน และ/หรือ ฐานะการเงินของบริษทั ทาให้ไม่เป็นไปตามทีค่ วรจะเป็นในสถานการณ์
ปกติ โดยปัจจัยความเสี่ยงหลักทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษัท มีดงั นี้
1. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก
เช่นปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองและการชุมนุมทางการเมือง ปัญหาภัยธรรมชาติ ปัญหา
เศรษฐกิจตกต่า และปัญหาราคาน้ามันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดจนความเสื่อ มโทรมของแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยได้กระจายทาเลที่ตั้งของโรงแรมตามภูมิภาคต่างๆ รวมถึง
มุ่งเน้นขยายธุรกิจด้านการรับบริหารโรงแรมมากขึ้น ประกอบกับความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่าย การ
ปรับตัวตามทิศทางการตลาด รวมทั้งการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ
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ธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริการด่วน เช่นการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก
ในการประกอบอาหาร เช่น โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทใน
ระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตามการที่ธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริการด่วนมีประเภทอาหารที่แตกต่างกันมากกว่า
10 แบรนด์ ประกอบด้วยอาหารหลักและอาหารเบา และมีกระจายตัวของสาขาครอบคลุมไปในหลายพื้นที่ ทั้ง
ในกรุงเทพฯและตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศจะสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยภายนอกดังกล่าวได้
2. ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการแข่งขันทางธุรกิจ
การเพิ่มจานวนของโรงแรมระดับบน ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคามากขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการ
เดิมได้มีการพัฒนาและปรับตัวเพื่อการแข่งขันมากขึ้น
ในธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริการด่วนคู่แข่งรายใหม่เข้ามาแข่งขันเสมอ เนื่องจากธุรกิจมีการ
ป้องกันผู้เข้าร่วมธุรกิจรายใหม่อยู่ในระดับต่า อีกทั้งยังมีสินค้าชนิดใหม่ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญด้านการพัฒนาและการอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเน้น
เรื่องคุณภาพของการให้บริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกเมนูอาหารใหม่อย่างต่อเนื่อง และขยายตลาดให้
ครอบคลุมทุกภูมิภาคเพื่อให้แบรนด์เป็นที่ยอมรับ
3. ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการดาเนินธุรกิจภายใต้สัญญาแฟรนไชส์
สัญญาแฟรนไชส์ต่างๆนั้น มีการระบุเงื่อนไขและอายุของสัญญาไว้ หากสัญญาดังกล่าวครบกาหนด
และผู้ให้สิทธิในต่างประเทศไม่ประสงค์จะต่อสัญญาดังกล่าว หรือตกลงต่อสัญญาดังกล่าวภายใต้ข้อกาหนด
หรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นคุณต่อบริษัทย่อย
บริษัทให้ความสาคัญในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้สิทธิมาโดยตลอดและเตรียมพร้อมในการ
เจรจาต่ออายุสัญญาแฟรนไชส์ล่วงหน้าก่อนที่สัญญาจะครบกาหนดในแต่ละคราว
4. ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้บางส่ วนจากการดาเนินธุรกิจอาหารและอาหารบริการด่วนอันเป็นผลจากการ
ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจ
ช่องทางการจาหน่ายสาหรับธุรกิจอาหารและอาหารบริการด่วนที่ดาเนินการส่วนใหญ่จะเป็นการเช่า
พื้นที่ในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่หากสัญญาดังกล่าวครบกาหนดและไม่ได้รับการ
ต่อสัญญา บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียรายได้จากการดาเนินธุรกิจในพื้นที่เช่าดังกล่าวไปทั้งหมด
หรือบางส่วน
อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทมีกาหนดอายุสัญญาที่แตกต่างกันตามอายุและวันที่เริ่มทาสัญญาเช่าพื้นที่แต่
ละแห่ง ทาให้เป็นการกระจายความเสี่ยงได้บางส่วน ในขณะเดียวกันบริษัทก็มีการเปิดขยายสาขาใหม่กระจาย
ออกไปในทาเลที่หลากหลายอยู่ตลอด
5. ความเสี่ยงจากการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้และสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
ภายใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้ของบริษัทและสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
กาหนดให้บริษัทดารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผู้ถือหุ้น โดยคานวณจากงบการเงินรวม
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ทุกรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในอัตราไม่เกิน 2:1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีระดับอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 0.75 เท่า
6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษั ท และบริ ษัท ในเครื อ มี รายได้ บ างส่ วนที่ เ ป็ น เงิ น สกุล ต่ างประเทศซึ่ ง บริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาอั ต รา
แลกเปลี่ ย นในแต่ ล ะปี เ พื่ อ กาหนดอั ต ราค่ าห้ อ งพั กที่ เ หมาะสม และได้ ตั้ ง ค่ าเผื่ อ ความผั น ผวนของอั ต รา
แลกเปลี่ยนไว้อีกทอดหนึ่ง รวมทั้งมีรายจ่ายบางส่วนที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ
อย่างไรก็ดี เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา ทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วน
ที่น้อยมากเมื่อเทียบกับรายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทและบริษัทในเครือ
7. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม 9,206.4 ล้านบาท คิด
เป็น 59.2% ของหนี้สินรวม โดยมีสัดส่วนอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rates) มากกว่าร้อยละ 40 ทั้งนี้หาก
อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงทุก 0.25% จะส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงประมาณปีละ 10 ล้านบาท
8. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
บริษัทมุ่งเน้นการดาเนิน ธุรกิจตามแนวทางพันธกิจของบริษัท โดยการกาหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
ของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงต่างๆที่บริษัทสามารถยอมรับได้
9. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
บริษัทมีการตรวจสอบกระบวนการปฏิ บัติงานในแต่ละขั้นตอนที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของลูกค้า
และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับตลอดจนทรัพย์สินขององค์กรและทุกฝ่าย
10. ความเสี่ยงด้านการเงิน
บริษัทมีนโยบายการให้ใช้เงินในงบประมาณที่กาหนดเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลตอบแทนอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจัดสรรเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอโดยสามารถบริหารต้นทุนให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อคงศักยภาพในการดาเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทมีการ
ดารงอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมส่งผลให้บริษัทสามารถดารงสภาพ
คล่องและสารองวงเงินกู้จากสถาบันการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดปัจจัยความเสี่ยงได้ในส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ ข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ยง
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 18,282.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 825.8 ล้านบาท หรือ 4.7% จากปีก่อน
ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 0.7% และรายได้จากธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 9.3% บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไร
ก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจาหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จานวน 3,572.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
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223.7 ล้านบาท หรือ 5.9% และมีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานปกติ 1,154.8 ล้านบาท ลดลง 204.2 ล้านบาท หรือ 15.0%
จากปีก่อน และมีกาไรสุทธิหลังรายการพิเศษ 1,188.5 ล้านบาท ลดลง 158.1 ล้านบาท หรือ 11.7%
ในปี 2557 โรงแรมในกรุงเทพฯได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านการเมืองโดยเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2556 ซึ่งส่งผล
กระทบกับการท่องเที่ยว ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวลดลง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านการเมืองเริ่มดีขึ้นหลังจากไตรมาส
3 นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยภาครัฐและองค์กรต่างๆ ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มมากขึ้น ส่วนโรงแรมประเภทรีสอร์ททางภาคใต้ส่วนใหญ่ยังมีรายได้ดีกว่าปีก่อน นอกจากนี้โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ และโรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ท และสปา มัลดีฟส์ มีผลการดาเนินงานที่ดี อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมเติบโตและมีรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ธุรกิจอาหารนั้นประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นถึง 842 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.3% จานวนสาขาที่ขยายเพิ่มมากขึ้นถึง 38 สาขา
และการเปิดให้บริการของแบรนด์ใหม่ คือ คัตสึยะ
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 9,728.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
726.4 ล้านบาท หรือ 8.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อน รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย รายได้รวมของธุรกิจ
โรงแรมเพิ่มขึ้น 14.3% และรายได้รวมของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 3.3% ในขณะที่ต้นทุนขายจากธุรกิจโรงแรม และธุรกิจ
อาหาร (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายส่วนที่เป็นส่วนต้นทุนขาย) ลดลงเล็กน้อยจาก 36.8% และ 49.8% ในช่วง 6
เดือนแรกปี 2557 เป็น 36.4% และ 47.4% ตามลาดับในช่วงเดียวกันปี 2558
ณ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 27,761.0 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2557 คิดเป็น 3.3%
และมีหนี้สินรวมจานวน 15,549.0 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2557 คิดเป็น 8.5% ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะ
ยาว และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง ในขณะเดียวกันส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 12,211.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
สิ้นปี 2557 จากกาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรที่เพิ่มขึ้น
บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.75 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558 ซึ่งเป็นการจัดโครงสร้างทางการเงินที่ยังคงอยู่ในข้อกาหนดตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม (Covenant) โดย
แหล่งที่มาของเงินทุนส่วนหนึ่งมาจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษัท และจากการกู้ยืม
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ระยะยาว ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (วงเงินหมุนเวียน) โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคล
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอานาจกาหนด ราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีเสนอขาย และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการใดๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม ในการพิจารณากาหนดรายละเอียดในการ
ออกหุ้นกู้ กาหนดรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ รวมทัง้ การเข้าทาสัญญาที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้ อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี
จานวนไม่เกิน 700,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 700,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน
สถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่องการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนาเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชาระคืน
เงินกู้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการของบริษัท
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป

หุ้นกูใ้ นครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด ในระดับ A แนวโน้มเครดิต Stable ณ
วันที่ 12 ตุลาคม 2558
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ส่วนที่ 3.1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1

เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ

ธุรกิจโรงแรม
สาหรับกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจในปี 2558 ยังคงเป็นไปในแนวทางที่เรียกว่า “Asset Right และ Asset Light”(1)
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาธุรกิจระยะยาวของบริษัท อันได้แก่
ในประเทศ
เน้ น การลงทุ น ในโรงแรมภายใต้ แ บรนด์ COSI ซึ่ ง เป็ น แบรนด์ ใ หม่ สาหรั บ โรงแรมแนวไลฟ์ ส ไตล์ เ พื่ อ
นักท่องเที่ยวอิสระที่ชื่นชอบการเดินทางแบบประหยัดแต่คุ้มค่า โดย COSI จะให้บริการภายใต้บรรยากาศที่ทันสมัย สะอาด
และปลอดภัย ทั้งนี้ โรงแรม COSI แห่งแรกในประเทศไทยมีกาหนดเปิดให้บริการในปี 2560
ต่างประเทศ
เรายังคงมองหาโอกาสในการลงทุนและเข้าซื้อกิจการในเมืองที่เป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรุงลอนดอน ขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับการเจาะตลาดตะวันออกกลาง จีน และอาเซียนผ่านทางการทา
สัญญาบริหารจัดการเป็นหลัก

หมายเหตุ: (1) “Asset Right และ Asset Light” กล่าวคือ เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดคงเหลือ และมีความสามารถในการก่อหนี้
เพิ่มขึ้น เมื่อมีโอกาสที่ดี พบทาเลที่ตั้งที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศก็จะพิจารณาที่จะพัฒนาโรงแรมของตนเอง ซึ่งจะเน้นการลงทุน ใน
ประเทศที่เป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจ รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายความแข็งแกร่งทางการตลาด โดยจะเน้นการเปิด
สานักงานขายในต่างประเทศ ที่ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของทางบริษัท หรือประเทศที่มีแนวโน้มการเติบโตทางการท่องเที่ยวอย่างโดดเด่น ส่วนใน
ประเทศไทยนั้น ทางบริษัทมีแผนในการลงทุนที่จะขยายแบรนด์โคซี่ รวมถึงการพิจารณาการขยายและปรับปรุงโรงแรมที่มีอยู่ ในขณะเดียวกัน
ทางบริษัทยังคงใช้แผนกลยุทธ์แบบ Asset Light เพื่อขยายธุรกิจการรับบริหารโรงแรมโดยจะเน้นการสร้างความแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียให้มาก
ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขยายธุรกิจไปยังทวีปตะวันออกกลาง
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ธุรกิจอาหาร
ในการดาเนินธุรกิจอาหาร บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นาในธุรกิจอาหาร โดยการขยายสาขาของแบรนด์เดิมที่
บริษัทมีอยู่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอรวมถึงการเพิ่ม แบรนด์ใหม่ๆเข้ามาใน
Portfolio ของบริษัท
บริษัท ได้วางแผนการขยายสาขาร้านอาหารในเครือ ของบริษัท ในเชิงรุก มุ่งเน้นการขยายสาขาเพื่อขยายตลาด
ไปสู่กลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้บริการต่างๆ ของร้านอาหารในเครือบริษัท ในทุกพื้นที่ บริษัท มีแผนในการขยาย
สาขาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ความระมัดระวังในการเลือกสถานที่เปิดร้านให้มีความเหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจร้านอาหารของบริษัท จะประสบความสาเร็จและมีกาไรจากการดาเนินงาน ตลอดจนธุรกิจร้านอาหาร
ใหม่ของบริษัท ต้องได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีเยี่ยม การคัดเลือกสถานที่ตั้งร้านให้มีความโดดเด่นกว่าร้านค้า
คู่แข่ง และการขยายสาขาเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ในการเพิ่มยอดขายของบริษัท เป็นสิ่งที่บริษัท ได้ให้ความสาคัญเป็นอันดับ
ต้นๆ และได้บรรจุไว้ในแผนการขยายสาขาของบริษัท ในทุกปี
ในส่วนของธุรกิจอาหาร บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด (“CRG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยยังคงเน้นกลยุทธ์ใน
การขยายสาขาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างปี 2557 CRG ได้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นจานวน 38 สาขา ซึ่งเป็น
ของเครื่องหมายการค้าเดิม (มิสเตอร์ โดนัท , เคเอฟซี, อานตี้ แอนส์, เปปเปอร์ ลันช์, ชาบูตง, โคล สโตน ครีมเมอรี่, เดอะ
เทอเรส, โยชิโนยะ, โอโตยะ และเทนยะ) และเครื่องหมายการค้าใหม่ (คัตสึยะ) อย่างไรก็ดีในระหว่างครึ่งปีแรกปี 2558
CRG ได้มีการปิดสาขาเพิ่มขึ้นจานวน 7 สาขา ทาให้จานวนสาขา ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 มีจานวน 774 สาขา
สาหรับงวด 6 เดือนของปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม 5,033 ล้านบาท (ปี 2557: 4,871 ล้านบาท) โดยเพิ่มขึ้น 162
ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตราการเติบโตของยอดขายรวมทุกสาขา (Total-System-Sales Growth)
เพิ่มขึ้น +3.3% (ไตรมาส 2 ปี 2557: +7.4%) และมีอัตราการเติบโตจากสาขาเดิม (Same-Store-Sales Growth) -0.1% (ไตร
มาส 2 ปี 2557: -0.9%) โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของยอดขายนั้นยังคงมาจากการขยายสาขาสาหรับแบรนด์เดิมและแบ
รนด์ใหม่, การจัดทาการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทมีการ
ปรับปรุงพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ลูกค้าได้ทดลองอยู่สม่าเสมอ นอกจากนี้ยังเพิ่มขึ้นจากการปรับราคาขายสินค้า
ประเภทเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามหากเทียบอัตราการเติบโตของยอดขายรวมทุกสาขา (TSS) ของปีปัจจุบันเทียบกับปีที่
แล้วจะพบว่ามีอัตราการเพิ่มที่น้อยกว่า อีกทั้งอัตราการเติบโตจากยอดขายรวมของสาขาเดิม (SSS) ของงวดหกเดือนปี
ปั จ จุ บั น นั้ น ติ ด ลบ สาเหตุ ห ลั กเป็ น ผลมาจากการชะลอตั วของธุ ร กิจ ร้ า นอาหารท่ ามกลางการหดตั วของการบริ โ ภค
ภายในประเทศ
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2523 ด้วย
ทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจานวน 300,000,000 บาท โดยกลุ่มจิราธิวัฒน์ เพื่อดาเนินการก่อสร้างโรงแรมประเภทเดอร์ลุกซ์
ขนาด 26 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักหรูจานวน 607 ห้อง รวมถึงห้องจัดเลี้ยงและสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ อย่างพร้อมมูล
เมื่อการก่อสร้างโรงแรมรวมทั้งปัจจัยอย่างอื่นได้แล้วเสร็จ ได้เปิดดาเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2526 โดย
ทาสัญญาว่าจ้างกลุ่ม Hyatt International Corporation เข้ามาบริหารจัดการ โดยใช้ชื่อโรงแรมว่า โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัล
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พลาซา ต่ อมาทางกลุ่ มผู้ ถือ หุ้น ของบริษั ทได้ ขอยกเลิ กสั ญญาการจัด การบริห ารโรงแรมกับกลุ่ม Hyatt International
Corporation เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2530
เริ่มตั้งแต่ปี 2531 โรงแรมได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ภายใต้การบริหารงานของบริษัทเอง โดย
บุคลากรส่วนใหญ่ของโรงแรมยังคงเป็นชุดเดิมที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล
ปี 2533

บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2536

บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน มีชื่อว่า บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

ปี 2537

บริษัทได้เริ่มดาเนินกิจการในธุรกิจอาหารบริการด่วน

ปี 2544

บริษัทได้ทาสัญญาสิทธิกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จากัด เพื่อให้บริษัทได้รับสิทธิในการดาเนินกิจการ
โรงแรมภายใต้ชื่อ “โซฟิเทล” และใช้ชื่อว่า “โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ” ปัจจุบันคือ
“โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ”

ปี 2550

ปลายเดือนมิถุนายน บริษัทได้ประกาศรีแบรนด์ธุรกิจโรงแรมใหม่ทั้งหมด จากคานาหน้าว่า "เซ็นทรัล" เป็น
"เซ็นทารา" โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ "เซ็นทารา แกรนด์" สาหรับโรงแรมระดับ 5 - 6 ดาว ขณะที่ระดับ 4 ดาว
จะใช้ชื่อ "เซ็นทารา"

พัฒนาการที่สาคัญของบริษัทย่อยในธุรกิจโรงแรมมีดังนี้
ปี 2529

เริ่มดาเนินกิจการโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลหัวหินรีสอร์ท

ปี 2531

เริ่มสัญญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท

ปี 2533

เริ่มดาเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์

ปี 2536/37

เริ่มดาเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลโฟล้ทติ้ง ย่างกุ้ง ประเทศพม่า

ปี 2538

เริ่มดาเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา หาดใหญ่

ปี 2539

เริ่มดาเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท

ปี 2540

เริ่มสัญญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลวอเตอร์ฟร้อนท์สวีท ภูเก็ต

ปี 2541

เริ่มดาเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลบัตเตอร์ฟลายวิลเลจ เกาะสมุย

ปี 2542

เริ่มดาเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลกะรนวิลเลจ ภูเก็ต
และโรงแรมเซ็นทรัลสมุยวิลเลจ (เปลี่ยนชื่อจากเซ็นทรัลบัตเตอร์ฟลายวิลเลจ)

ปี 2543

ย้ายโรงแรมเซ็นทรัลโฟล้ทติ้ง ไปประเทศติมอร์ตะวันออก
เปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมเซ็นทรัลมาริไทม์ ดิลี ติมอร์ตะวันออก

ปี 2546

เริ่มงานก่อสร้างโครงการโรงแรมเซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท

ปี 2548

เริ่มสัญญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน เชียงใหม่
เริ่มดาเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ทเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
หยุดดาเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม์ ดิลี
หยุดดาเนินกิจการโรงแรมเซ็นทรัลวงศ์อมาตย์บีชรีสอร์ท พัทยา เพื่อเริ่มงานก่อสร้างโครงการ
โรงแรมเซ็นทรัลมิราจบีชรีสอร์ท พัทยา
เริ่มงานก่อสร้างโครงการโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์
ส่วนที่ 3.1 (1) หน้าที่ 3

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

ปี 2549

เลิกสัญญาบริหารโรงแรมเซ็นทรัลวอเตอร์ฟร้อนท์สวีท
ขายทรัพย์สินของโรงแรมเซ็นทรัลมารีไทม์ ดิลี
เริ่มกิจการร่วมค้าในโรงแรมเซ็นทรัลกะรนบีชรีสอร์ท ภูเก็ต
เริ่มกิจการร่วมค้าในโรงแรมเซ็นทรัลกะตะรีสอร์ท ภูเก็ต
เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท เต็มโครงการ (grand opening) ในเดือนพฤจิกายน 2549

ปี 2550

เริ่มดาเนินกิจการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเปิด
ให้บริการคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยงในเดือนกรกฎาคม 2550

ปี 2551

เริ่มสัญญาบริหารโรงแรมเซ็นทาราชานทะเลรีสอร์ทและวิลลา จังหวัดตราด
ลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (“กองทุนรวม“) ใน
สัดส่วนร้อยละ 25 และนาที่ดิน และอาคารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุยออกให้กองทุนรวมเช่า
ระยะยาว ลงนามในสัญญาบริหารโรงแรมกับ Regent Maldives Pvt.Ltd. (โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
ไอร์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์)
ลงทุนใน Regent Maldives Pvt.Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 25
เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์เต็มโครงการ (grand opening) ในเดือนธันวาคม

ปี 2552

ต่อสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารโรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพ ไปอีก 20 ปี สิ้นสุดในปี 2571
เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีชรีสอร์ท พัทยา เต็มโครงการ (grand opening) ในเดือน
พฤศจิกายน 2552
เปิดให้บริษัทโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอร์แลนด์ รีสอร์ท และสปา มัลดิฟส์ เต็มโครงการ (grand opening)
ในเดือน พฤศจิกายน 2552
ลงนามในสัญญาบริหารโรงแรม 8 แห่ง ได้แก่ โรงแรมบุณฑรีก์ สปา รีสอร์ทและวิลลาสมุย เซ็นทารารีสอร์ท
เซ็นทาราปาริญา รีสอร์ทและวิลลา เกาะพงัน โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ศิริปันนา
วิลลา รีสอร์ท เชียงใหม่ – เซ็นทาราบูติคคอลเลกชัน โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น
โรงแรมเซ็นทารารีสอร์ทหัวหิน Moksah Himalava Spa Resort และ Centara Grand Beach Resort & Spa
Sokhna
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ท ภูเก็ต (หาดกะรน) ระดับห้าดาว เปิดบริการอย่างไม่เป็นทางการ (soft
opening) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
เปิดเซ็นทราแอชลี ป่าตอง ภูเก็ต โรงแรมระดับกลางภายใต้แบรนด์ “เซ็นทรา” แห่งแรก
110 ห้อง
ขยายแบรนด์ เซ็นทารา บูติก คอลเลกชั่น จาก 1 โรงแรม เป็น 12 โรงแรม
494 ห้อง
จานวนโรงแรมและรีสอร์ทที่เซ็นเทลเป็นเจ้าของเองทั้งสิ้น 14 โรงแรม
3,671 ห้อง
รับบริหารโรงแรมเพิ่ม 21 แห่ง ทาให้มีจานวนโรงแรมและรีสอร์ททีร่ ับบริหารทั้งสิ้น 30 โรงแรม 3,521 ห้อง
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ท ภูเก็ต (หาดกะรน) ระดับห้าดาว ให้บริการเต็มโครงการ ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2554
เปิดรีสอร์ทบริหารจัดการแห่งแรกในประเทศเวียดนาม
36 ห้อง
เปิดโรงแรมบริหารจัดการแห่งแรกในประเทศฟิลิปปินส์
96 ห้อง
ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยทั้งหมด 11 แห่ง
2,682 ห้อง
มีสถานที่ใหม่คือเกาะช้างจังหวัดตราด

ปี 2553

ปี 2554

ส่วนที่ 3.1 (1) หน้าที่ 4

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศทั้งหมด 12 แห่ง
มีประเทศใหม่คืออินโดนีเซีย ศรีลังกา จีน และเกาะมอริเชียส
รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่ลงทุนและบริหารเองทั้งหมด 15 แห่ง ในประเทศไทย
และมัลดีฟส์ (เปิดให้บริการแล้ว 14 แห่ง จานวน 3,685 ห้อง)
รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่บริหารจัดการทั้งหมด 40 แห่ง ในประเทศไทย
เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย ศรีลังกา เกาะมอริเชียส และจีน
ปี 2555

1,830 ห้อง
3,827 ห้อง
10,647 ห้อง

ยกเลิกสัญญาสิทธิและสัญญาบริหารจัดการกับบริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จากัด ในโรงแรมโซฟิเทลเซ็น
ทาราแกรนด์ กรุงเทพ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน และโรงแรมโนโวเทลเซ็น
ทารา หาดใหญ่ และได้บริหารงานภายใต้แบรนด์เซ็นทาราและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท และวิลลา หัวหิน และโรงแรมเซ็น
ทารา หาดใหญ่ ตามลาดับ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555
บริษัทได้ซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท โรงแรม กะรน ภูเก็ต จากัด (โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต) เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2555 ทาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 84

ปี 2556

บริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชั่นแนลแมนเนจเม้นท์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท R.M.L.
LEISURE Pvt. Ltd. (โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555
ทาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 74
เปิดให้บริการโรงแรมแห่งแรกที่เกาะมอริเชียส เซ็นทาราป็อสต์ลาฟาแย็ตรีสอร์ท
100 ห้อง
และสปา มอริเชียส
เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น
196 ห้อง
เปิดให้บริการโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
204 ห้อง
ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย 3 แห่ง
307 ห้อง
ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ 2 แห่ง
308 ห้อง
รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่ลงทุนและบริหารเอง 15 แห่งในประเทศไทย
และเกาะมัลดีฟส์
3,827 ห้อง
รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 43 แห่งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม
7,393 ห้อง
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลงั กา ประเทศอินเดีย เกาะมัลดีฟส์ ประเทศจีนและเกาะมอริเชียส
บริษัทได้ซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท โรงแรม กะรน ภูเก็ต จากัด (โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต) เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2556 ทาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.3
เปิดให้บริการโรงแรม แห่งที่ 2 ในสาธารณรัฐ มัลดีฟส์ภายใต้ชื่อ เซ็นทาราราสฟูชิ
140 ห้อง
รีสอร์ท และ สปา มัลดีฟส์
เปิดให้บริการ เซ็นทาราซีวิวรีสอร์ท เขาหลัก
218 ห้อง
เปิดให้บริการ โรงแรม เซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลียน กรุงเทพ
281 ห้อง
เปิดให้บริการ โรงแรม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพ
150 ห้อง
เปิดให้บริการ เซ็นทาราแกรนด์โมดัสรีสอร์ทและสปา พัทยา
215 ห้อง
เปิดให้บริการ เซ็นทาราแกรนด์พระตาหนักรีสอร์ท พัทยา
165 ห้อง
ส่วนที่ 3.1 (1) หน้าที่ 5

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

ปี 2557

ปี 2558

เปิดให้บริการ เซ็นทาราปัสสิกุดาห์รีสอร์ทและสปา ศรีลังกา
125 ห้อง
เปิดให้บริการ เซ็นทาราแกรนด์อซั ซูริรีสอร์ทและสปา มอริเชีย
100 ห้อง
ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย 8 แห่ง
1,398 ห้อง
ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ 2 แห่ง
660 ห้อง
รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่ลงทุนและบริหารเอง 15 แห่งในประเทศไทย
3,825 ห้อง
และเกาะมัลดีฟส์
รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 51 แห่งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลังกา เกาะมัลดีฟส์ ประเทศจีน เกาะมอริเชียส
ประเทศเอธิโอเปีย และการ์ต้า
9,396 ห้อง
บริษัทได้ซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท โรงแรม กะตะ ภูเก็ต จากัด (โรงแรมเซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภูเก็ต) เมื่อวันที่
7 ตุลาคม 2557 ทาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99
รีแบรนด์โรงแรมระดับ 4 ดาวในภูเก็ต : โรงแรมเซ็นทาราบลูมารีนรีสอร์ทและสปา ภูเก็ต
266 ห้อง
เปิดให้บริการ โรงแรมเซ็นทารา ซีย์แซนด์ รีสอร์ทและสปา ศรีลังกา
165 ห้อง
เปิดให้บริการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ อซูรี รีสอร์ท เกาะมอริเชียส
100 ห้อง
เปิดให้บริการ โรงแรมเซ็นทารา นูซา ดัว รีสอร์ท อินโดนีเซีย
14 ห้อง
ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย 8 แห่ง
2,229 ห้อง
ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ 3 แห่ง
495 ห้อง
รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่ลงทุนและบริหารเอง 15 แห่ง ในประเทศไทย
3,825 ห้อง
และเกาะมัลดีฟส์
รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 60 แห่งในประเทศไทย ลาว ประเทศเวียดนาม
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลังกา เกาะมัลดีฟส์ ประเทศจีน เกาะมอริเชียส
ประเทศเอธิโอเปีย การ์ต้า และโอมาน
11,230 ห้อง
รวมทั้งสิ้น 75 แห่ง
15,055 ห้อง
ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย 1 แห่ง
150 ห้อง
ลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ 3 แห่ง
842 ห้อง
รวมโรงแรมและรีสอร์ทที่ลงทุนและบริหารเอง 15 แห่ง ในประเทศไทย 13 แห่ง
3,825 ห้อง
และเกาะมัลดีฟส์ 2 แห่ง
รวมโรงแรมและรีสอร์ทรับบริหาร 57 แห่งในประเทศไทย ลาว ประเทศเวียดนาม
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศศรีลังกา เกาะมัลดีฟส์ ประเทศจีน ประเทศเอธิโอเปีย
ประเทศการ์ต้า ประเทศโอมาน และประเทศตุรกี
10,899 ห้อง
รวมทั้งสิ้น 72 แห่ง
14,724 ห้อง

พัฒนาการที่สาคัญของบริษัทย่อยในธุรกิจอาหารบริการด่วนมีดังนี้
ปี 2536

เริ่มดาเนินกิจการโรงงานผลิตไอศกรีมพรีเมี่ยม ภายใต้ บริษัท บาสกิ้น-ร้อบบิ้นส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ง
ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บี -อาร์ (ไทยแลนด์) จากัด โดยบริษัท เซ็นทรัลโฮเต็ลแมนเนชเม้นท์ จากัด
ร่วมลงทุนกับ Allied Domecq Retailing International ในสัดส่วน 50:50
ส่วนที่ 3.1 (1) หน้าที่ 6
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ปี 2537

เริ่มดาเนินกิจการธุรกิจอาหารบริการด่วน โดยการซื้อหุ้นของบริษัท ไทย แฟรนไชซิ่ง จากัด ผู้ได้รับสิทธิใน
แบรนด์ มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut), บริษัท เซ็นทรัลฟาสต์ฟู้ดกรุ๊ป จากัด ผู้ได้รับสิทธิในแบรนด์ เคเอฟซี
(KFC) และบริษัท เซ็นทรัลไอศกรีม จากัด ผู้ได้รับสิทธิในแบรนด์ บาสกิ้น-ร้อบบิ้นส์ (Baskin-Robbins)

ปี 2544

ขยายการดาเนินกิจการในธุรกิจอาหารบริการด่วน โดยการซื้อหุ้นของบริษัท ฟู้ด โนเวลตี้ส์ จากัด ผู้ได้รับ
สิทธิในแบรนด์ อานตี้ แอนส์ (Auntie Anne’s) และบริษัท เซ็นทรัล พิซซ่า จากัด ผู้ได้รับสิทธิในแบรนด์ พิซ
ซ่า ฮัท (Pizza Hut)

ปี 2546

ปรับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจอาหารบริการด่วน โดยเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยทั้ง 5
บริษัทให้เป็น 84% เท่ากันทั้งหมด และให้บริษัทย่อยแห่งหนึง่ คือบริษัท เซ็นทรัล พิซซ่า จากัด เข้าซื้อหุ้นของ
บริษัทย่อยอีก 4 แห่ง พร้อมรับโอนธุรกิจเข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทเดียวกัน และได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในภาพรวม และ
กาหนดนโยบายในการจัดการธุรกิจของทั้ง 5 แบรนด์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ปี 2546

ปรับโครงสร้างการลงทุนในกิจการโรงงานผลิตไอศกรีมพรีเมี่ยม โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท บี-อาร์
(ไทยแลนด์) จากัด จาก 50% เป็น 100%

ปี 2548

ปรับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจอาหารบริการด่วนโดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เซ็นทรัล
เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด จาก 84% เป็น 100%

ปี 2548

ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท โดยให้บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด ถือหุ้นของ บริษัท
บี-อาร์ (ไทยแลนด์) จากัด ทั้งหมด 100%

ปี 2550

ได้รับสิทธิในแบรนด์เปปเปอร์ลันช์ (Pepper Lunch) และเริ่มเปิดสาขาแรกในเดือนพฤศจิกายน

ปี 2551

ได้รับสิทธิในแบรนด์ เบียร์ด ปาปาส์ (Beard Papa’s) ในเดือนพฤศจิกายน

ปี 2552

ได้รับสิทธิ์ในแบรนด์ ชาบูตง (Chabuton) โคล สโตน ครีเมอรี ( Cold Stone Creamery) ซึ่งจะเปิดให้บริการ
ในปี 2553 พร้อมแบรนด์ ริว ชาบู ชาบู (Ryu Shabu Shabu) ซึ่งบริษัทคิดค้นและพัฒนาขึ้นเอง
ปิดการดาเนินงานแบรนด์ พิซซ่า ฮัท ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2552
ทยอยปิดสาขาของ บาสกิ้น-ร้อบบิ้นส์ ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2552 และปิดทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ปี 2553

เปิดให้บริการแบรนด์ ชาบูตง (Chabuton) โคล สโตน ครีมเมอรี่ (Cold Stone Creamery) ในเดือนมีนาคม
และเปิดให้บริการแบรนด์ ริว ชาบู ชาบู (RYU Shabu Shabu) ซึ่งบริษัทพัฒนาขึ้นเอง นอกจากนี้ยังได้ซื้อ
ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าพร้อมสูตรการผลิต การบริหารจัดการ และสิทธิ์ในการขยายสาขาทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ภายใต้แบรนด์ “เดอะ เทอเรส”(The Terrace) และเป็นผู้รับจ้างบริหารจัดการร้านอาหาร
เดอะ เทอเรส ให้กับ บริษัท ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จากัด รวมถึงบริษัทได้ทดลองเปิดให้บริการร้านกาแฟและ
โดนัท ภายใต้แบรนด์ “คาเฟ่ อันโดนัน” ซึ่งเป็นร้านคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นแห่งแรกของประเทศไทย

ปี 2554

เปิดให้บริการแบรนด์ โยชิโนยะ (Yoshinoya) ในเดือนสิงหาคม และเข้าซื้อกิจการร้านโอโตยะและสิทธิ์การ
บริหารแบรนด์ โอโตยะ ในประเทศไทยทั้งหมด และสิทธิ์การขยายสาขาแบรนด์โอโตยะในเขตภูมิภาคเอเซีย
โดยเข้าเริ่มบริหารกิจการโอโตยะในประเทศไทยในเดือน กันยายน 2554นอกจากนี้ยังได้เปิดสาขาแบรนด์
เดอะ เทอเรส (The Terrace) ภายใต้การบริหารของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด (“CRG”)ใน
เดือนตุลาคม 2554
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ปี 2555

บริษัท สามารถสร้างการเติบโตของรายได้รวม เท่ากับ 8,258 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.1 จากปี 2554 ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นการเติบโตที่สูงที่สุด โดยมีจานวนสาขารวมทั้งสิ้น 677 สาขา

ปี 2556

บริษัท เปิดให้บริการแบรนด์ เทนยะ (Tenya) สาขาแรกในเดือนตุลาคม

ปี 2557

บริษัท ได้รับสิทธิ์ในแบรนด์ คัตสึยะ (Katsuya) เปิดให้บริการสาขาแรกในเดือนกรกฎาคม

ปี 2558

แม้ว่าจะเผชิญเหตุการณ์ความผันผวนทางการเมืองภายในประเทศ บริษัทยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจาก
การที่บริษัทมีการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี และมีการเตรียมพร้อมในการปรับตัวและแก้ปัญหาต่อวิกฤตการณ์ต่างๆ
โดยมีรายได้รวม 9,904 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปีก่อน โดยมีจานวนสาขารวมทั้งสิ้น 781 สาขา
บริษัทมีรายได้รวมสาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายนจานวน 5,033 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
จากรายได้รวมสาหรับงวด 6 เดือนแรกปีก่อน โดยมีจานวนสาขารวมทั้งสิ้น 774 สาขา
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1.3

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยหลายแห่งประกอบธุรกิจโรงแรม บริษัทย่อยสองแห่งประกอบธุรกิจอาหาร โดยมีการแบ่ง
การดาเนินงานของบริษัทในกลุ่มตามแผนภาพดังนี้

ส่วนที่ 3.1 (1) หน้าที่ 9
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โครงสร้างของรายได้จากการประกอบธุรกิจแต่ละประเภทของบริษัทและบริษัทย่อย

ธุรกิจ
โรงแรม

อาหาร

% การ
ถือหุ้น
ปัจจุบัน
รายได้จากการขาย
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท
โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย
โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต (1)
โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต (2)
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟท์ (3)
โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟท์ (4)
อื่นๆ
รวมรายได้ธุรกิจโรงแรม
รายได้จากการขาย
มิสเตอร์ โดนัท
เคเอฟซี
อานตี้แอนส์
เปบเปอร์ลันช์
เบียร์ดปาปา
ชาบูตง ราเมน
โคล สโตน ครีมเมอรี่
ริว ชาบู ชาบู
โยชิโนยะ
โอโตยะ
เดอะ เทอเรส
เทนยะ
คัตสึยะ
รายได้จากการขายอื่นๆ
รวมรายได้ธุรกิจอาหารบริการด่วน

ปี 2557

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2555

ปี 2556
(ปรับปรุงใหม่)
รายได้
%

รายได้

%

รายได้

%

-63.9%
100.0%
100.0%
98.4%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
99.3%
99.0%
74.0%
75.0%
--

916.5
625.9
438.2
170.7
34.6
128.0
93.3
467.4
1,133.3
1,116.0
746.7
378.8
46.0
862.6
816.9
16.4
7,991.3

5.0
3.4
2.4
0.9
0.2
0.7
0.5
2.6
6.2
6.1
4.1
2.1
0.3
4.7
4.5
0.0
43.7

1,052.4
618.6
443.1
196.5
34.1
132.6
98.0
430.6
1,458.4
1,150.9
719.2
370.3
762.5
452.3
17.6
7,937.1

6.0
3.5
2.5
1.1
0.2
0.8
0.6
2.5
8.4
6.6
4.1
2.1
4.4
2.6
0.1
45.5

940.7
552.4
389.8
155.4
31.6
120.6
99.1
403.0
1,392.0
1,049.0
677.4
251.8
67.9
6,130.7

6.3
3.7
2.6
1.0
0.2
0.8
0.7
2.7
9.4
7.1
4.6
1.7
0.5
41.3

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

1,904.9
5,352.6
731.5
188.9
12.4
238.7
89.8
17.3
196.9
880.2
97.8
49.1
11.8
128.8
9,900.7
390.8
18,282.8

10.4
29.3
4.0
1.0
0.1
1.3
0.5
0.1
1.1
4.8
0.5
0.3
0.1
0.7
54.2
2.1
100.0

1,852.7
4,723.5
756.4
209.6
47.5
233.1
70.5
21.3
174.8
771.2
70.1
4.8
123.3
9,058.8
461.1
17,457.0

10.6
27.1
4.3
1.2
0.3
1.3
0.4
0.1
1.0
4.4
0.4
0.0
0.7
51.9
2.6
100.0

1,476.4
3,768.9
530.5
137.0
69.7
119.4
38.5
28.3
19.9
207.5
7.4
91.8
6,495.3
439.9
14,829.2

12.9
32.9
4.6
1.2
0.6
1.1
0.3
0.2
0.2
1.8
0.1
0.8
56.7
3.0
100.0

รายได้อื่น(5)
รวมรายได้ทั้งหมด(6)
หมายเหตุ:

(1) โรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต เปลี่ยนจากกิจการร่วมค้ามาเป็นบริษัทย่อย เมื่อเดือน มีนาคม 2555
(2) โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต เปลี่ยนจากกิจการร่วมค้ามาเป็นบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557
(3) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟท์ เปลี่ยนจากบริษัทร่วมมาเป็นบริษัทย่อย เมื่อเดือน ธันวาคม 2555
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(4) โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟท์ เปิดให้บริการเต็มโครงการในเดือน มีนาคม 2556
(5) รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าบริหารโรงแรม รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ รายได้จากเงินสนับสนุนทางการตลาด เป็นต้น
(6) รายได้ทั้งหมด ไม่รวมรายได้จากการตัดจาหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า (จากกองทุนอสังหาริมทรัพย์) ของโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
สมุย ในปี 2557 จานวน 100.3 ล้านบาท (ในปี 2556 และ 2555: ปีละ 100.3 ล้านบาท) (ในปี 2557 มีกาไรจากการซื้อธุรกิจและการปรับ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน จานวน 103.1 ล้านบาท)
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ธุรกิจโรงแรม

2.1.1.

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทและบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งปัจจุบันมีจานวนทั้งสิ้น 15 โรงแรม โดยให้บริการทางด้าน
ห้องพัก ภัตตาคารและบาร์ ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม และบริการอื่นๆ เช่น บริการซักรีด ศูนย์บริหารร่างกาย สปา สระว่ายน้า
บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอื่นๆ ซึ่งโรงแรมได้เปิดดาเนินการในปี 2526 ถึง ณ 30 มิถุนายน 2558 ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท และวิลลา หัวหิน
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย
โรงแรมเซ็นทารา วิลลา สมุย
โรงแรมเซ็นทารา วิลลา ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์รีสอร์ท
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลลา กระบี่
โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์
โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟูชิ รีสอร์ทแอนด์สปา มัลดีฟส์

นอกจากนี้ บริษัทได้รับจ้างให้เป็นผู้ดาเนินกิจการและบริหารโรงแรม ภายใต้สัญญาบริหารโรงแรม (Hotel Management
Agreement) อีกหลายแห่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โรงแรมเซ็นทาราอันดาเทวี รีสอร์ท และสปา กระบี่
โรงแรมเซ็นทรา โคโค่นัท บีช รีสอร์ท สมุย
โรงแรมเซ็นทารา ชานทะเล รีสอร์ท และ วิลลา ตราด
โรงแรมเซ็นทารา แซนดีบ้ ีชรีสอร์ท ดานัง เวียดนาม
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โมดัส รีสอร์ท พัทยา
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ พระตาหนัก พัทยา
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เวสต์ แซนด์ รีสอร์ท และวิลลา ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทรา แอชลี่ ป่าตอง
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้าที่ 1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

โรงแรมเซ็นทารา เกาะช้างทรอปิคานา รีสอร์ท
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น
โรงแรมเดอะบลูมารีน รีสอร์ทแอนด์สปา ภูเก็ต
โรงแรมเซ็น ซี รีสอร์ท & สปา ภู โควค - เซ็นทารา บูทคิ คอลเลคชั่น เวียดนาม
โรงแรมเซ็นทารา พัทยา โฮเต็ล
โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ
โรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก
โรงแรมเซ็นตราทวมรีสอร์ทเซมินยัค บาหลี
โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี
โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลียน กรุงเทพฯ
โรงแรมคุ้มพญา รีสอร์ท และสปา เซ็นทารา บูติคคอลเลคชัน่
โรงแรมโนวา และสปา พัทยา เซ็นทารา บูติคคอลเลคชั่น
โรงแรมวอเตอร์ฟร้อนท์ สวีท ภูเก็ต โดย เซ็นทารา
โรงแรมเซ็นทารา ซีย์แซนด์ รีสอร์ทและสปา ศรีลังกา
โรงแแรมเซ็นทรา อเวนิว พัทยา
โรงแรมเดอะ เพลิแคน เบย์ เรสซิเดนซ์ แอนด์ สวีท กระบี่
โรงแรมเซ็นทารา คิว รีสอร์ท ระยอง

รายละเอียดโดยย่อของแต่ละโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของมีดงั นี้
1) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตั้ง
จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ห้องพัก
ประเภท
Deluxe room
Premium Deluxe
Deluxe Suite
Club Deluxe
Premium Suite
Club Deluxe Suite
Premium Deluxe Suite
Studio Suite
Executive Suite
Plaza Suite
Royal Suite
รวมทั้งสิ้น

ส่วนที่ 3.1 (2) หน้าที่ 2

จานวนห้องพัก
286
66
44
108
12
14
19
6
6
2
2
565

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

ห้องอาหาร

ห้องจัดเลี้ยงและ
ห้องสัมมนา

ชื่อร้านและประเภทอาหาร
Don Giovanni/ Type of Cuisine: Italian
Dynasty/ Type of Cuisine: Chinese
Hagi/ Type of Cuisine: Japanese
Le Danang/ Type of Cuisine: Vietnamese
Suan Bua/ Location: Pool Area / Type of Cuisine: Thai
Chatuchak Café/ Type of Cuisine: International
Cappuccino Corner/ Type of Cuisine: Coffee, Tea,
and Baked Goods
Lobby Lounge/ Type of Cuisine: Snack and Bar
Blue Sky/ Type of Cuisine : Smart fusion
ชื่อห้อง
Vibhavadee Ballroom A
Vibhavadee Ballroom B
Vibhavadee Ballroom C
Vibhavadee Ballroom Combination of ABC
Rangsit 1
Rangsit 2
Rangsit 3
Rangsit 4
Combination of Rangsit 2+3
Phaholyothin
Ladprao 1
Ladprao 2
Ladprao 3
Ladprao 4
Ladprao 1+2
Ladprao 3+4
Ladprao Suite Combination of Ladprao 1234
Krungthep 1
Krungthep 2
Krungthep 3
Krungthep 4
Horvang 1
Horvang 2
Horvang 3
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้าที่ 3

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
90 seats with 1 Private room.
262 seats and 13 Private rooms.
100 seats and 7 private rooms.
100 seats.
70 seats, 100 outdoors and 1 private room.
180 seats
20 seats.
100 seats.
90 seats & private rooms.
ขนาดความจุ (คน)
300
500
300
1,000
60
30
30
30
60
100
40
40
40
40
80
80
160
60
140
70
90
40
40
40

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

Horvang 4
Horvang 2 + 3
Business Centre A
Business Centre B
บริการอื่นๆ
เปิดดาเนินการ

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

2) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตั้ง
เลขที่ 1 ถนนดาเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี ันธ์ 77110
ห้องพัก
ประเภท
จานวนห้องพัก
ห้องเดี่ยว Superior Double
65
Deluxe Room
35
ห้องคู่ Superior Twin
21
Deluxe room Twin
56
ห้องสูท Junior Suite
10
Deluxe Suite
7
Duplex Suite
10
2 Bedroom Duplex
2
Crystal Suite
1
Pool Villa
42
รวมทั้งสิ้น
249
ห้องอาหาร
ชื่อร้านและประเภทอาหาร
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
Railway Restaurant/ International and Thai food
240
Palm Seafood Pavilion/ fusion cuisine and seafood fine Inroom 42 seat / Outdoor 102 seat
dining
Suan Bua Restaurant/ Authentic Thai cuisine
80
Hagi Japanese Restaurant/ Authentic Japanese cuisine
118
The Museum Coffee & Tea Corner/Morning coffee & 72
afternoon tea, freshly baked pastries.
Elephant Bar/Drinks & snacks
46
The Club / serving drinks & snacks
119
Rajpruek Lounge , Pool Bars / Drinks & Snack
32 Seat Terrace
ห้องจัดเลี้ยงและ
ห้องสัมมนา

ชื่อห้อง
Board room

ขนาดความจุ (คน)
25
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้าที่ 4

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

บริการอื่น ๆ
เปิดดาเนินการ

Hua Hin Hall I
Hua Hin Hall II
Colonial Hall I
Colonial Hall II
สปา และศูนย์ธุรกิจ
ปี 2529

40
40
120
160

3) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตั้ง
เกาะสมุย
ห้องพัก
ประเภท
Deluxe
Deluxe Club
Pool Suite
One bedroom Suite
One bedroom Premium Suite
Royal Suite
รวมทั้งสิ้น
ห้องอาหาร
ชื่อร้านและประเภทอาหาร
Dip & Sip / Pool Bar
Hagi / Japanese
Islander / Lobby Bar
Palm Grove / International
Piccolo / Coffee, Tea, Baked Goods, Pastry & Snack
Spice Island / Thai
Surfers / Internet
The Deli / Snacks, sandwiches, connoisseur goods
Zico’s / Brazil
Seabreeze – Beach & Bar Terrace
ห้องจัดเลี้ยงและ ชื่อห้อง
ห้องสัมมนา
Chaweng Hall (I&II)
Chaweng I
Chaweng II
Lamai I
Lamai II
บริการอื่น ๆ
สปา และศูนย์ธุรกิจ

ส่วนที่ 3.1 (2) หน้าที่ 5

จานวนห้องพัก
112
55
22
7
6
1
203
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
20
50
70
135
16
105
8
25
233
55
ขนาดความจุ (คน)
250
120
80
20
60

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

เปิดดาเนินการ

ปี 2539

4) โรงแรม เซ็นทารา วิลล่า สมุย จ.สุราษฏร์ธานี
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ที่ตั้ง
เกาะสมุย
ห้องพัก
ประเภท
Garden Villa
Deluxe Villa
Deluxe Villa Ocean View
Deluxe Spa Villa
Deluxe Pool Villa
Deluxe Pool Villa Ocean View
Premium Deluxe Pool Villa
Family Deluxe Pool Villa
รวมทั้งสิ้น
ห้องอาหาร
ชื่อร้านและประเภทอาหาร
The Reef Café / International Cuisine
The Papillion Lounge / Cocktails, Winer & Drinks
The Coral Bar & BBQ / Drinks, BBQ Seafood, and Meats
The Butterfly Terrace / Drinks & Light Snack
ห้องจัดเลี้ยงและ ชื่อห้อง
ห้องสัมมนา
Meet at the Reef
บริการอื่น ๆ
สปา
เปิดดาเนินการ
ปี 2541
5) โรงแรมเซ็นทาราวิลล่า ภูเก็ต
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ที่ตั้ง
หาดกะรน ภูเก็ต
ห้องพัก
ประเภท
ห้องคู่
รวมทั้งสิ้น
ห้องอาหาร
ชื่อร้านและประเภทอาหาร
The Cliff Restaurant
Bayview Restaurant
บริการอื่น ๆ
สปา
เปิดดาเนินการ
ปี 2542

จานวนห้องพัก
32
20
11
23
9
5
1
1
102
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
146
43
45
32
ขนาดความจุ (คน)
80

จานวนห้องพัก
72
72
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
90
120

ส่วนที่ 3.1 (2) หน้าที่ 6

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

6) โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ที่ตั้ง
หาดใหญ่ สงขลา
ห้องพัก
ประเภท
Superior
Deluxe
Deluxe Premium
Apartment Small
Apartment Medium
Apartment Large
One-bedroom Apartment
Executive Suite
รวมทั้งสิ้น
ห้องอาหาร
ชื่อร้านและประเภทอาหาร
Sky light Lounge / Cocktail & Live Music
Cappuccino Corner / Coffee, Tea, Fruit Juice and Bake
Goods
Saneha Café Restaurant / Authentic Thai & Selected Int'l
Cuisine
Ginger Restaurant / Japanese Cuisine
ห้องจัดเลี้ยงและ ชื่อห้อง
ห้องสัมมนา
Sukhontha Hall (A+B+C)
Pre function (A+B+C)
Sukhontha A
Sukhontha B
Sukhontha C
บริการอื่น ๆ
สปา และศูนย์ธุรกิจ
เปิดดาเนินการ
ปี 2538
7) โรงแรม เซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ที่ตั้ง
แม่สอด ตาก
ห้องพัก
ประเภท
Superior Double
Superior Twin
Deluxe Double

จานวนห้องพัก
60
120
47
3
2
3
3
10
248
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
60
15
140+38
110
ขนาดความจุ (คน)
300
100
60
60
60

จานวนห้องพัก
28
48
14

ส่วนที่ 3.1 (2) หน้าที่ 7

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

ห้องอาหาร

ห้องจัดเลี้ยงและ
ห้องสัมมนา

บริการอื่น ๆ
เปิดดาเนินการ

Deluxe Twin
Junior Suite
Executive Suite
รวมทั้งสิ้น
ชื่อร้านและประเภทอาหาร
River Moei Coffee Shop – International
Baan Chay Nam Restaurant - Thai
The Hill - Lobby Bar
Bamboo – Pool Bar
ชื่อห้อง
Mae Sot Ballroom
Pha Charoen
Sob Moei
สระว่ายน้า ห้องออกกาลังกาย สนามเทนนิส
ปี 2529

8) โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า กระบี่
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตั้ง
อ่าวนาง จังหวัด กระบี่
ห้องพัก
ประเภท
Deluxe Garden View
Deluxe Ocean Facing
Premium Deluxe Ocean Facing
Spa Deluxe Garden View
Spa Deluxe Ocean Facing
1 Bedroom Beachfront Villa
1 Bedroom Ocean Facing Villa with Pool
2 Bedrooms Beachfront Villa
2 Bedrooms Royal Pool Villa
รวมทั้งสิ้น
ห้องอาหาร
ชื่อร้านและประเภทอาหาร
Lotus Court / Thai and International
Rim Saai / Seafood and Thai
Hagi / Japanese
On The Rocks / Beach bar & grill
Deep Blu Bar / Cocktails and light snacks
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้าที่ 8

24
5
1
120
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
120
66
50
24
ขนาดความจุ (คน)
300
20
80

จานวนห้องพัก
28
26
70
9
50
1
4
3
1
192
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
195
144
40
80
70

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

ห้องจัดเลี้ยงและ
ห้องสัมมนา

บริการอื่น ๆ
เปิดดาเนินการ

In Room Dining / Thai and international
ชื่อห้อง
Ao Nang Suite A+B
Ao Nang Suite A
Ao Nang Suite B
Railay Room
Tonsai Room
Pre-function Area
Spa Cenvaree
ปี 2549

ขนาดความจุ (คน)
200
87
87
25
25

9) โรงแรม เซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต จ. ภูเก็ต
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ที่ตั้ง
502/3 ถ. ปฏัก ต. กะรน อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83100
ห้องพัก
ประเภท
จานวนห้องพัก
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
รวมทั้งสิ้น
335
ห้องอาหาร
ชื่อร้านและประเภทอาหาร
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
Lotus Restaurant, Thai and International
130
Azure, Modern Italian
70
The Mix Bar, Snacks and Refreshment
20
Pool Bar: Tropix / Lagoon / Terrace, Snacks and 110 / 70 / 50
Refreshment
In room Dining, Thai and International
335
ห้องจัดเลี้ยงและ ชื่อห้อง
ขนาดความจุ (คน)
ห้องสัมมนา
Andaman (Type: Class room, U-shape, Cocktail, Banquet, Cabaret)
80 / 40 / 80 / 60 / 56
Similan (Type: Class room, U-shape, Cocktail, Banquet)
30 / 25 / 60 / 40
Tarutao I (Type: Class room, U-shape, Cocktail, Banquet)
50 / 35 / 60 / 40
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้าที่ 9

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

บริการอื่นๆ
เปิดดาเนินการ

Tarutao II (Type: Class room, U-shape, Cocktail, Banquet)
Cenvaree Spa
ปี 2549

10) โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ที่ตั้ง
หาดกะตะ ภูเก็ต
ห้องพัก
ประเภท
Deluxe room / King
Deluxe room / Twin
Deluxe room / Family
One bedroom
Two bedroom
รวมทั้งสิ้น
ภัตตาคาร และ
ชื่อร้านและประเภทอาหาร
คอฟฟี่ช็อพ
Seasons Restaurant
Waves Pool Bar
Emerald Pool Bar
ห้องจัดเลี้ยงและ ชื่อห้อง
ห้องสัมมนา
Kata Meeting Room
- Classroom
- U - Shape
- Theatre
- Cocktail
บริการด้านอื่น ๆ สปา และศูนย์ธุรกิจ
เปิดดาเนินการ
ปี 2549

25 / 20 / 40 / 30

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

11) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตั้ง
กรุงเทพมหานคร
ห้องพัก
ประเภท
Superior World
Deluxe World
Premium World
World Club Executive

ส่วนที่ 3.1 (2) หน้าที่ 10

จานวนห้องพัก
75
255
30
26

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

ห้องอาหาร

ห้องจัดเลี้ยงและ
ห้องสัมมนา

ห้องจัดเลี้ยงและ
ห้องสัมมนา

World Club Deluxe
World Club Premium
Executive Suite
World Executive Suite
Royal suite
รวมทั้งสิ้น
ชื่อร้านและประเภทอาหาร
Red Sky/ Chic urban bistro dining, wine bar and Martini bar
Red Sky bar/ 360°Al Fresco Bar
Fifty Five/ Gourmet dining and grill
Ginger/ Modern Japanese, trendy Chinese and Thai
The World/ International and themed dinners
Lobby Lounge/ Afternoon tea, pastries and refreshments
Zing/ Pastries and refreshments
Poolside bar/ Light meals and refreshments
In-room dining/ Thai and International
ชื่อห้อง
Convention Centre
Convention Centre A1
Convention Centre B1
Convention Centre A2 or B2
World Ballroom
World Ballroom A/ C
World Ballroom B
Lotus Suite 1 -4
Lotus Suite 1/ 2/ 3 /4
Lotus Suite 5-7
ชื่อห้อง
Lotus Suite 5/ 6
Lotus Suite 7
Lotus Suite 8
Lotus Suite 9
Lotus Suites 10
Lotus Suites 11
Lotus Suites 12
Lotus Suites 13/ 14
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้าที่ 11

71
14
31
6
4
512
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
160
72
101
248
216
83
43
40
ขนาดความจุ (คน)
7,000
2,200
4,800
3,500
1,200
300
600
550
120
550
ขนาดความจุ (คน)
120
250
30
100
140
150
110
40

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

บริการอื่น ๆ
เปิดดาเนินการ

Lotus Suites 15
M1 & M2 at M23
M1
M2
M3
M4
My Foyer
My Kitchen
My terrace
My Lawn
Spa Cenvaree, Fitness centre and Business Centre
ส่วนของคอนเวนชั่น ปี 2550
ส่วนของโรงแรม 2551

12) โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตั้ง
พัทยา จ.ชลบุรี
ห้องพัก
ประเภท
Deluxe Ocean Facing
Deluxe Family Ocean Facing
Deluxe Spa Ocean Facing
Premium Deluxe Ocean Facing
Deluxe Family Residence
Club Mirage
Club Mirage Suite
Grand Mirage Suite
Grand Mirage Duplex Suite
Royal Suite
รวมทั้งสิ้น
ห้องอาหาร
ชื่อร้านและประเภทอาหาร
Oasis / International buffets and themed dinners
Ginger & Lime / Thai and Asian
Acqua / Modern Italian and seafood
Vistas / Snacks and refreshments
Waves / Snacks, cocktails and refreshments
Flames / Barbeque and grill
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้าที่ 12

20
80
44
64
36
90
40
60
60
120

จานวนห้องพัก
166
128
24
115
21
76
18
1
5
1
555
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
330
240
84
65
30
100

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

ห้องจัดเลี้ยงและ
ห้องสัมมนา

Oceans Beach Club / Coastal and cocktails
In-room dining / Thai and international
Oasis / International buffets and themed dinners
ชื่อห้อง
Mirage Grand Ballroom
Section A
Section B
Section C
Aurora Suite
Utopia Suite 1
Utopia Suite 2
Fantasia Suite
Mythica Suite

บริการอื่น ๆ

เปิดดาเนินการ

280
330
ขนาดความจุ (คน)
Classroom 500, Theatre1,200,
Banquet 650, Cocktail 1,000
Classroom 150, Theatre 250,
Banquet 180, Cocktail 200,
Classroom 250, Theatre 350,
Banquet 250, Cocktail 300,
Classroom 150, Theatre 250,
Banquet 180, Cocktail 200,
Classroom 70, Theatre 100,
Banquet 100, Cocktail 100,
Classroom 50, Theatre 80,
Banquet 80, Cocktail 80,
Classroom 50, Theatre 80,
Banquet 80, Cocktail 80,
Classroom 80, Theatre 80,
Banquet 80, Cocktail 80,
Classroom 80, Theatre 120,
Banquet 100, Cocktail 100,
Classroom 10,

Boardroom
สปา และศูนย์ธุรกิจ
Spa Cenvaree
Fitness Centre and tennis courts,
Kid’s Club, Camp Safari, E-Zone for teenagers. Games room.
Water park, monsoon Island and water sport activities
Shop: Accessories and swim wear, Fabric and souvenir, Tailor, Art De Charme, Jewelry,
Scuba Diving and snorkeling.
ปี 2552

13) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตั้ง
ภูเก็ต

ส่วนที่ 3.1 (2) หน้าที่ 13

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

ห้องพัก

ภัตตาคาร และ
คอฟฟี่ช็อพ

ห้องจัดเลี้ยงและ
ห้องสัมมนา

ประเภท
Deluxe Ocean Facing
Premium Deluxe Ocean Facing
Spa Deluxe Ocean Facing
Spa Premium Deluxe The Club
Deluxe Pool Suite The Club
Luxury Pool Suite The Club
One Bedroom Pool Villa The Club
Two Bedroom Pool Villa The Club
รวมทั้งสิ้น
ชื่อร้านและประเภทอาหาร
The Cove (International & Asian Melting-pot cuisine)
Lobby Lounge (Cocktail, Tea & Coffee)
Mare (Classical Italian cuisine)
Beachcomber
ชื่อห้อง
Phuket Grand Ballroom

Phuket Ballroom 1, 2

Colombus
Madalena and Santiago
Marco Polo and Vera Cruz

เปิดดาเนินการ

Soft opening วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553, Grand opening
เดือนกุมภาพันธ์ 2554

ส่วนที่ 3.1 (2) หน้าที่ 14

จานวนห้องพัก
90
36
45
18
45
18
6
4
262
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
250 seats
28 seats
262 seats
52 seats
ขนาดความจุ (คน)
- Class room 360 persons
Theatre 820 persons
U-Shape 126 persons
Banquet 450 persons
Cocktail 720 persons
- Class room 198 persons
Theatre 364 persons
U-Shape 63 persons
Banquet 216 persons
Cocktail 350 persons
- Class room 24 persons
Theatre 42 persons
- Class room 12 persons
Theatre 28 persons
- Class room 24 persons
Theatre 54 persons
U-Shape 15 persons

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

14) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รีสอร์ท และ สปา มัลดีฟส์
ประเภท
โรงแรมระดับ 5 ดาว
ที่ตั้ง
มัลดีฟส์
ห้องพัก
ประเภท
Beach Suite - Twin Bed
Beach Suite - King Bed
Deluxe Water Villa - Twin Bed
Deluxe Water Villa - King Bed
Luxury Sunset Water Villa
Luxury Beachfront Pool Villa - One Bedroom
Luxury Beachfront Pool Villa - Two Bedroom
Deluxe Family Water Villa
รวมทั้งสิ้น
ภัตตาคาร และ
ชื่อร้านและประเภทอาหาร
คอฟฟี่ช็อพ
Reef: Asian & Western Cuisine
Lotus: Thai Cuisine
Azzuri Mare: Italian Cuisine
Coral: Cocktails, Wines, Bar & Lounge
Aqua: Over Water Bar with Snacks, & Drinks
Island Club: Exclusive Club Lounge & Refreshments
บริการด้านอื่น ๆ สปา และศูนย์ธุรกิจ
เปิดดาเนินการ
พฤศจิกายน 2552
15) โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟูชิ รีสอร์ทแอนด์สปา มัลดีฟส์
ประเภท
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ที่ตั้ง
มัลดีฟส์
ห้องพัก
ประเภท
Ocean front Beach Villa (King)
Ocean front Beach Villa (Twin)
Deluxe Ocean front Beach Villa (King)
Deluxe Water Villa (King)
Deluxe Water Villa (Twin)
Premium Sunset Spa Water Villa (King)
Premium Sunset Spa Water Villa (Twin)
Deluxe Sunset Water Villa (Twin)
Deluxe Sunset Water Villa (King)
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้าที่ 15

จานวนห้องพัก
6
36
3
15
34
4
4
10
112
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
194
70
55
222
63
50

จานวนห้องพัก
14
6
10
61
9
7
7
3
23

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

ห้องอาหาร

ห้องจัดเลี้ยงและ
ห้องสัมมนา
บริการอื่น ๆ
เปิดดาเนินการ

รวมทั้งสิ้น
ชื่อร้านและประเภทอาหาร
Ocean Restaurant
Suan Bua Restaurant
La Breaaz Restaurant
Alkhalma Restaurant
Viu Bar
Wave Bar
Lobby Bar
ชื่อห้อง
N/A
สปา
24 มีนาคม 2556

140
ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
130
44
36
26
78
10
20
ขนาดความจุ (คน)
N/A

ส่วนที่ 3.1 (2) หน้าที่ 16

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

2.1.2.

การตลาดและภาวะการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม

นโยบายการลงทุนและบริหารธุรกิจ
โครงสร้างการดาเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทของบริษัท ในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. การลงทุนและบริหารด้วยตนเองภายใต้เครื่องหมายการค้า “เซ็นทารา” การดาเนินธุรกิจประเภทนี้ สาหรับโรงแรมที่
บริษัท ไม่มีความจาเป็นต้องใช้เครื่องหมายการค้าสากลเพื่อดึงดูดลูกค้า เนื่องจากการที่เครื่องหมายการค้า “เซ็นทารา”
เป็นที่เชื่อถือของตลาดในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี รวมทั้งการดาเนินธุรกิจประเภทนี้ทาให้บริษัทสามารถ
ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า
2. การรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้เครื่องหมายการค้า “เซ็นทารา” การดาเนินธุรกิจประเภทนี้เป็นการสร้างรายได้ให้กับ
บริษัทโดยอาศัยชื่อเสียง ประสบการณ์ และความชานาญในการบริหารโรงแรมโดยไม่ต้องแบกภาระต้นทุนการพัฒนา
โรงแรม รวมทั้งเป็นการสร้างเครื่องหมายการค้าให้กับบริษัทให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นด้วย
กลยุทธ์การตลาด
อาจกล่าวได้ว่า ปี 2557 เป็นปีที่ยากลาบากอีกปีหนึ่งของธุรกิจท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้านี้ซึ่งผลประกอบการโดยรวมของทัง้ อุตสาหกรรมเติบโตอย่างมาก กล่าวคือมีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึงเกือบร้อยละ
20 ส่งผลให้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าธุรกิจท่องเที่ยวในปี 2557 จะเติบโตต่อเนื่องถึงร้อยละ 12 โดยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก
ถึงประมาณ 27-29 ล้านคน แต่ความเป็นจริงกลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม
ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยโดยรวมในปี 2557 ว่ามี
นักท่องเที่ยวต่างชาติราว 24.7 ล้านคน ลดลงจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 6.9 โดยในช่วงครึ่งปีแรกจานวนนักท่องเที่ยวหด
ตัวถึงร้อยละ 12 ส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวมีจานวน 1.2 ล้านล้านบาท หดตัวประมาณร้อยละ 5 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียง
กับข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อธุรกิจท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสแรกของปี ได้แก่ เหตุการณ์ชุมนุมทาง
การเมืองและการประกาศใช้พระราชกาหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน ซึ่ งส่งผลต่อ ความเชื่อมั่ นของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างมาก มีการยกเลิกการจองห้องพักรวมถึ งการจัดอบรมสัมมนาทั้งจากภาครัฐและเอกชนใน
โรงแรมที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่การชุมนุมเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมงาน
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบมากขึ้นในไตรมาสที่ 2 เมื่อมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกและการ
ควบคุมอานาจการปกครอง ส่งผลให้ห ลายประเทศประกาศยกระดับคาเตือนในการเดินทางมาประเทศไทย นักท่องเที่ยว
ต่างประเทศลดจานวนลง เช่นเดียวกับสายการบินที่ปรับตัวด้วยการลดจานวนเที่ยวบินลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภาวะซบเซานี้ยังคงต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสที่ 3 แม้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น แต่เนื่องจาก
ยังไม่มีการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึก จึงทาให้นักท่องเที่ยวบางส่วนไม่มั่นใจในการเดินทางมายังประเทศไทย นอกจากนี้
แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกยังส่งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวจากยุโรป รัสเซีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และ
แอฟริกาลดลงอีกด้วย

ส่วนที่ 3.1 (2) หน้าที่ 17

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 ซึ่งนับเป็นการขยายตัวครั้งแรกหลังจากที่หดตัวติดต่อกันใน
สามไตรมาสแรก โดยเป็นผลจากช่วงฤดูท่องเที่ยว ประกอบกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวให้แก่นักท่องเที่ยว
ชาวจีนที่เดินทางมาประเทศไทย ทาให้จานวนนักท่ องเที่ยวจีนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ขณะที่นักท่องเที่ยวจากรัสเซีย ญี่ปุ่น และประเทศในแถบยุโรปมีจานวนลดลงตามการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจและการอ่อนค่าของเงินรูเบิลและเงินเยน
สาหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2558 นั้น หลายองค์กรคาดการณ์ว่ายังคงมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเมินจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติไว้ที่ประมาณ 28 ล้านคน เพิ่มขึ้นประมาณร้อย
ละ 15 จากปี 2557 คิดเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.3 ล้านล้านบาท และจากนักท่องเที่ยวในประเทศ 800,000 ล้าน
บาท โดยมีปัจจัยเสริมสาคัญคือการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีน ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงมาจากการหดตัวของจานวนนักท่องเที่ยว
จากยุโรปและรัสเซีย
ในส่วนของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เชื่อว่าปัจจัยสนับสนุนอันได้แก่ การที่
นักท่องเที่ยวเริ่มมีความเข้าใจและมั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยมากขึ้น ต้นทุนการเดินทางที่ยังต่าเนื่องจากการ
ลดลงของราคาน้ามันในตลาดโลกและการแข่งขันของสายการบินราคาถูก มาตรการแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบและ
หลอกลวงนักท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดระเบียบในสถานที่ท่องเที่ ยวสาคัญๆ และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2558
ช่วยให้การท่องเที่ยวของไทยฟื้นตัวได้ในระยะต่อไป
ตารางสรุปจานวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2550 - 2557 (ม.ค.–ธ.ค.)*

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(ข้อมูลอ้างอิงจาก: รายงานแนวโน้มธุรกิจ จัดทาโดยฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย)

ในส่วนของสานักงานขายในต่างประเทศนั้น ปัจจุบันเซ็นทารามีสานักงานขายทั้งสิ้น 30 แห่งใน 19 ประเทศและ
จะเพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยๆ โดยก้าวสาคัญในรอบปีที่ผ่านมาของเรา ได้แก่ การเข้าสู่ตลาดที่มีศักยภาพสูงอย่างสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา ด้วยการสนับสนุนของเครือข่ายคู่ค้าที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้เรายังขยายตลาดด้วยการเปิดสานักงาน
ขายในเวียดนามและอินโดนีเซีย เพื่อรองรับธุรกิจโรงแรมในประเทศและปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่
นิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการสนับสนุนเครือข่ายการทาตลาดที่กาลังเติบโตนี้ บริษัทได้นาระบบ
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รายงานการขายบนเว็บไซต์รูปแบบใหม่เข้ามาใช้เพื่อช่วยในการจัดการข้อมู ลและทาให้ทีมขายของเราที่มีอยู่มากกว่า 300
คนทั่วโลกสามารถทารายงานการขายได้แบบ real-time
นอกจากนี้ ยังเรายังคงทากิจกรรมต่างๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดจากริเริ่มของ
บริษัทที่จะหาช่องทางในการสื่อสารกับแขกที่มาพักกับเรา ไม่ว่าจะเคยเข้าพัก กาลังพักอยู่ หรือมีแผนการเข้าพักในอนาคต
โดยได้มีการเพิ่มทีมงานเพื่อให้การทากิจกรรมเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และได้จานวนผู้ติดตามมากที่สุดในกลุ่มธุรกิจโรงแรม
ของประเทศไทย
ขณะเดียวกัน เราได้ขยายทีมงานวางแผนการขายและบริหารจัดการรายได้ เพื่อมาดูแลด้านข้อมูล และเพื่อเป็นการ
สนับสนุนการขายและการตลาดของโรงแรมในเครือรวมถึงลูกค้าธุรกิจหลักๆ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มฝ่ายบริหารห้องพัก ซึ่ง
ทาหน้าที่วางกลยุทธ์และจัดระบบควบคุมต่างๆ เพื่อบริหารการขายห้องพักให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สาหรับบัตรเซ็นทารา – เดอะวันการ์ด นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่โรงแรมและรี
สอร์ทในเครือ ซึ่งจากการเปิดตัวในปีแรกพบว่าได้รับความสาเร็จอย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะในแง่การเติบโตของจานวนสมาชิก
บัตร และในอนาคตอันใกล้บริษัทมีแผนที่จะผนวกเซ็นทารา – เดอะวันการ์ด เข้ากับโปรแกรม เดอะวันการ์ดของกลุ่ม
เซ็นทรัล เพื่อให้เป็นการ์ดเพียงใบเดียวอย่างแท้จริงที่ให้สิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่า
ท้ายที่สุดนี้ เรายังคงให้ความสาคัญกับระบบอี -คอมเมิร์ซและกลยุทธ์ออนไลน์เพื่อเป็นการกระตุ้นปริมาณการทา
ธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ โดยมีการปรับปรุงและเปิดตัวเว็บ ไซต์ใหม่อีกไม่น้อยกว่า 6 เว็บไซต์ รวมถึงมีการเพิ่มตัวเลือก
ภาษาที่ใช้บนเว็บอีกหลายภาษาภายในปี 2558
บริษัทดาเนินกลยุทธ์การตลาดสาหรับแต่ละโรงแรมดังต่อไปนี้
1) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ
จานวนห้องพัก
: 565 ห้อง
กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายและกลยุ ท ธ์ ก าร : เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคุณภาพของการบริการสูง และมีการใช้จ่ายสูง
แข่งขัน
เช่น ลูกค้าหน่วยงานเอกชน ลูกค้าจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) นักท่องเที่ยงที่จองผ่าน
ช่องทางอินเทอร์เนต และการบริการด้านงานจัดเลี้ยง โดยมีกลยุทธ์ที่ให้
ความสาคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า มุ่งเน้นที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิมและ
กลุ่มลูกค้าใหม่ที่ไม่อ่อนไหวในเรื่องราคา และการดารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ของโรงแรมผสมผสานกับการบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐานของเซ็นทา
รา เพื่อส่งเสริมการทาธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
โรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
: สูง
ตัวอย่างคู่แข่ง
: CGCW, Royal Orchid Sheraton, Swissotel, Pullman, Rama Garden and
Amari Watergate
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ : 28 % : 72%
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2) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลล่า หัวหิน
จานวนห้องพัก
: 249 ห้อง (ฝั่งโรงแรม 207 ห้อง และฝั่งวิลลา 42 ห้อง)
กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายและกลยุ ท ธ์ ก าร : เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคุณภาพของการบริการสูง โดยมีกลยุทธ์ที่ให้
แข่งขัน
ความสาคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า มุ่งเน้นที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิม
และกลุ่ ม ลู ก ค้ า ใหม่ ที่ ไ ม่ อ่ อ นไหวในเรื่ อ งราคา และการด ารงไว้ ซึ่ ง
เอกลักษณ์ของโรงแรมผสมผสานกับการบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐาน
ของเซ็นทารา เพื่อส่งเสริมการทาธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มโรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
: สูง
ตัวอย่างคู่แข่ง
: Anantara Resort & Spa Hua Hin, Hyatt Regency Hua Hin,
Intercontinantal Hua Hin Resort, Sheraton Hua Hin Resort & Spa,
Hilton Hua Hin Resort & Spa
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ : 15% : 85%
3) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย จ.สุราษฏร์ธานี
จานวนห้องพัก
: 203 ห้อง
กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายและกลยุ ท ธ์ ก าร : เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคุณภาพของการบริการสูง โดยมีกลยุทธ์ที่ให้
แข่งขัน
ความสาคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า มุ่งเน้นที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิม
และกลุ่ ม ลู ก ค้ า ใหม่ ที่ ไ ม่ อ่ อ นไหวในเรื่ อ งราคา และการด ารงไว้ ซึ่ ง
เอกลักษณ์ของโรงแรมผสมผสานกับการบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐาน
ของเซ็นทารา เพื่อส่งเสริมการทาธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มโรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
: สูง
ตัวอย่างคู่แข่ง
: Chaweng Regent, Anantara, Amari Palm Reef, Imperial Samui, Imperial
Boat House, Nora Beach and New Star
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ : 2% : 98%
4) โรงแรม เซ็นทารา วิลล่า สมุย จ.สุราษฏร์ธานี
จานวนห้องพัก
: 102 ห้อง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
: ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะยุโรป รัสเซีย
แข่งขัน
และเอเชีย และนักท่องเที่ยวกลุ่ม Honeymooner และนักดาน้า
: รักษาระดับราคาให้อยู่ในระดับโรงแรม 4 ดาวเพื่อกลุ่มลูกค้าที่มีกาลังซื้อ
น้อยกว่าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย
: เน้นคุณภาพของโรงแรมและการให้บริการ โดยมีจุดเด่นทางด้านความเป็น
ส่วนตัวของหาดและห้องพักแบบวิลล่า เน้นการการบริการในความเป็น
ไทยสูง
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สภาพการแข่งขัน
ตัวอย่างคู่แข่ง
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ

: ปานกลาง ค่อนข้างสูง
: Bandara Resort, Fair House Resort Samui Buri, Peach resort
: 10% : 90%

5) โรงแรมเซ็นทารา วิลล่า ภูเก็ต
จานวนห้องพัก
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
แข่งขัน
สภาพการแข่งขัน
ตัวอย่างคู่แข่ง
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ

: 72 ห้อง
: นักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปและเอเชีย ได้แก่ Australia, UK,
Scandinavia, Russia, China
: สูงมาก โดยเฉพาะช่วง low season
: Marina Phuket Resort, The Vijitt Resort
: 3.57% : 96.43%

6)โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
จานวนห้องพัก
: 248 ห้อง
กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายและกลยุ ท ธ์ ก าร : เป้าหมายอยู่ที่ลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางมาพักผ่อน รวมทั้งที่
แข่งขัน
เดิ น ทางมาเพื่ อ เหตุ ผ ลทางด้ านธุ ร กิจ ในภู มิ ภาค พร้ อ มๆไปกับ อี กหนึ่ ง
กลุ่มเป้าหมายนั่นคือลูกค้าในประเทศ รวมถึง ลูกค้าท่องเที่ยวทั่วไป ลูกค้า
ประชุมสัมมนา และลูกค้าราชการ และนักธุรกิจอื่นๆ ที่มาปฏิบัติหน้าที่
และประกอบกิจการและในภูมิภาค และในประเทศเพื่อนบ้าน โดยทาง
โรงแรม มุ่งเน้นกลยุทธ์การแข่งขันแบบยั่งยืน โดยการลงทุน ปรับเปลี่ยน
พัฒนา นโยบาย สินค้า และการบริการให้เอื้อต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่
ของคนในชุมชน ต่อลูกค้าทุกกลุ่ม และเอื้อต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ พร้อมๆ
ไปกับ การสร้างภาพลักษณ์อันดีงาม อันเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้ปรากฏแก่
ประเทศเพื่อนบ้าน และลูกค้าที่มาใช้บริการ
สภาพการแข่งขัน
: สูง
ตัวอย่างคู่แข่ง
: Lee Garden Plaza, Hansa JB, Sakura Grand View, Regency, Diamond,
Buri Sripu
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ : 36% : 64%
7) โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์
จานวนห้องพัก
: 120 ห้อง
กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายและกลยุ ท ธ์ ก าร : เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสถานที่ในการจัดงานประชุม สัมมนา โดย
แข่งขัน
มุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มข้าราชการ องค์กรท้องถิ่นและละแวกใกล้เคียง รวมถึง
บริษัทห้างร้านในพื้นที่ภายใต้มาตรฐานของเซ็นทารา อีกทั้งยังให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวที่ต้องการความสงบและหลีกหนีความวุ่นวายจากการทางาน
และการท่องเที่ยวในสถานที่อื่นๆ
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สภาพการแข่งขัน
ตัวอย่างคู่แข่ง
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ

: สูง
: Viang Tak, CK Hill Resort, Iravadee, Queen Palace, Punnagun, J2
: 78% : 22%

8) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่
จานวนห้องพัก
: 192 ห้อง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกลยุทธ์การ
: ตลาดหลักจะเน้นที่ตลาดการประชุมนานาชาติ การจัดนิทรรศการนานาชาติ
แข่งขัน
ตลอดจนถึงงานเลี้ยงขนาดล็กและกลาง การจัดประชุมของภาคธุรกิจต่างๆ
แต่งงานบริเวณชายหาด ส่วนนักท่องเที่ยวเป็นการผสมผสานระหว่างยุโรป,
และเอเซีย ขึ้ นกับ ฤดู กาลเป็ นหลั ก จุ ดเด่ น คือ ท าเลที่ตั้ ง ใจติ ด ทะเล เป็ น
ส่วนตัว ใกล้แหล่งช๊อปปิ้ง ของหาดอ่าวนาง และได้รับการตอบรับเป็นอย่าง
ดี
สภาพการแข่งขัน
: สูง
ตัวอย่างคู่แข่ง
: Rayavadee Resort, Amari Vouge Krabi, Aonang Villa, Sheraton Krabi
beach, Tha Tubkaak Krabi and Sofitel Phokeethra Resort & Spa
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ : 12% : 88%
9) โรงแรมเซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต
จานวนห้องพัก
: 335 ห้อง
กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายและกลยุ ท ธ์ ก าร : เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคุณภาพของการบริการสูง โดยมีกลยุทธ์ที่ให้
แข่งขัน
ความสาคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า มุ่งเน้นที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิม
และกลุ่ ม ลู ก ค้ า ใหม่ ที่ ไ ม่ อ่ อ นไหวในเรื่ อ งราคา และการด ารงไว้ ซึ่ ง
เอกลักษณ์ของโรงแรมผสมผสานกับการบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐาน
ของเซ็นทารา เพื่อส่งเสริมการทาธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มโรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
: สูง
ตัวอย่างคู่แข่ง
: Phuket Orchid Resort, Kata Beach Resort, Woraburi,Novotel Karon
Resort
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ : 1% : 99%
10) โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต
จานวนห้องพัก
: 158 ห้อง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลยุทธ์การ
: มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ เนื่องจากภูเก็ตยังคงเติบโตในระดับสากลเป็น
แข่งขัน
พิเศษ โดยรองรับตลาด: รัสเซีย, ออสเตรเลีย, จีน, เกาหลี, ตะวันออกกลาง,
อินเดียและอื่น ๆ ในตลาดอาเซียน
ทั้งยังมุ่งเน้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับสากล
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สภาพการแข่งขัน
ตัวอย่างคู่แข่ง
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ

: สูง
: Centara Karon Beach , Beyond Karon Resort , Kata Beach Resort ,
Phuket Orchid Resort
: 15% : 85%

11) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
จานวนห้องพัก
: 512 ห้อง
กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายและกลยุ ท ธ์ ก าร : กลุ่มลูกค้านักธุรกิจที่มุ่งเน้นการจัดประชุม และนิทรรศการนานาชาติ ตลอด
แข่งขัน
จนถึงงานเลี้ยงขนาดใหญ่ และการประชุมภาคธุรกิจและราชการ พร้อมทั้ง
กลุ่มนักท่องเที่ยวระดับสูงที่ต้องการความสะดวกสบายของโรงแรมใจกลาง
เมืองเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก การเป็นโรงแรมใจกลางเมืองที่บริห ารจัดการ
ห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ ที่มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน อีกทั้ง
อยู่ในแหล่ง shopping ของกรุงเทพที่สะดวกในการเดินทางเป็นจุดเด่นหลัก
ของทางโรงแรม พร้อมกันนี้การให้ความสาคัญต่อการให้บริการที่เป็นเลิศ
และสม่าเสมอภายใต้มาตรฐานของเซ็นทาราเป็นกลยุทธ์สาคัญในการรักษา
ฐานลูกค้าเดิม ที่จะส่งเสริมการทาธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มโรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
: สูง
ตัวอย่างคู่แข่ง
: Amari Watergate, InterContinental, Pullman G Bangkok, Pullman
Bangkok King Power, Shangri-la, JW Marriott, Landmark Sukhumvit,
Sofitel Sukhumvit และ Grand Millennium Sukhumvit
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ : 20% : 80%
12) โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ รีสอร์ท บีช พัทยา
จานวนห้องพัก
: 555
กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายและกลยุ ท ธ์ ก าร : เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคุณภาพของการบริการสูง โดยมีกลยุทธ์ที่ให้
แข่งขัน
ความสาคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า มุ่งเน้นที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิม
และกลุ่ ม ลู ก ค้ า ใหม่ ที่ ไ ม่ อ่ อ นไหวในเรื่ อ งราคา และการด ารงไว้ ซึ่ ง
เอกลักษณ์ของโรงแรมผสมผสานกับการบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐาน
ของเซ็นทารา เพื่อส่งเสริมการทาธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มโรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
: สูง
ตัวอย่างคู่แข่ง
: Marriott, Sheraton, Dusit, Hard Rock, Amari,
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ : 23% : 77%
13) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
จานวนห้องพัก
: 262 ห้อง
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกลยุทธ์การ
แข่งขัน
สภาพการแข่งขัน
ตัวอย่างคู่แข่ง
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ

: กลุ่มนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียและรัสเซีย
: สูง โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เพราะคู่แข่งเป็นโรงแรมที่
มีสถานที่ตั้งติดหาดเหมือนกัน จึงทาให้ลูกค้าเกิดข้อเปรียบเทียบได้ง่าย
: Dusit Laguna, Moevenpick, Le Meridien Phuket, Kata Thani Westin และ
Angsana
: 5.05% : 94.95%

14)โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์
จานวนห้องพัก
: 112 ห้อง (ฝั่งชายหาด 50 ห้อง และวิลล่าบนน้า 62 ห้อง)
กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายและกลยุ ท ธ์ ก าร : เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคุณภาพของการบริการสูง โดยมีกลยุทธ์ที่ให้
แข่งขัน
ความสาคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า มุ่งเน้นที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิม
และกลุ่ ม ลู ก ค้ า ใหม่ ที่ ไ ม่ อ่ อ นไหวในเรื่ อ งราคา และการด ารงไว้ ซึ่ ง
เอกลักษณ์ของโรงแรมผสมผสานกับการบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐาน
ของเซ็นทารา เพื่อส่งเสริมการทาธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มโรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
: สูง
ตัวอย่างคู่แข่ง
: Lux Maldives, Lily Beach Constance Moofushi
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ : 1% : 99 %
15) โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟูชิ รีสอร์ทแอนด์สปา มัลดีฟส์
จานวนห้องพัก
: 140 ห้อง
กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายและกลยุ ท ธ์ ก าร : เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคุณภาพของการบริการสูง โดยมีกลยุทธ์ที่ให้
แข่งขัน
ความสาคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า มุ่งเน้นที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิม
และกลุ่ ม ลู ก ค้ า ใหม่ ที่ ไ ม่ อ่ อ นไหวในเรื่ อ งราคา และการด ารงไว้ ซึ่ ง
เอกลักษณ์ของโรงแรมผสมผสานกับการบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐาน
ของเซ็นทารา เพื่อส่งเสริมการทาธุรกิจในระยะยาวและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มโรงแรมภายใต้ตราเซ็นทารา
สภาพการแข่งขัน
: สูง
ตัวอย่างคู่แข่ง
: Lux Maldives, Lily Beach Constance Moofushi
สัดส่วนลูกค้าในประเทศ : ต่างประเทศ : 0% : 100 %
บริษัท มีจุดเด่นในการดาเนินธุรกิจคือ ความมีชื่อเสียงของกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทภายใต้การดาเนินงานของ
บริษัท ทาเลที่ตั้งของโรงแรมซึ่งตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยตามแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจที่สาคัญผู้บริหารที่มี
ประสิทธิภาพ ความมุ่งมั่นในการบริการของพนักงาน มาตรฐานของการบริการที่ดีและเน้นความเป็นไทย ส่งผลให้รายได้ใน
ส่วนของโรงแรมมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงจุดเด่นดังกล่าว บริษัท มีแผนการดาเนินงานในอนาคต ดังต่อไปนี้
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1.
2.
3.
4.

ขยายจานวนของโรงแรมไปในทาเลท่องเที่ยวหลักๆ ในประเทศไทย และขยายสู่ประเทศใกล้เคียง
ขยายธุรกิจโดยการร่วมลงทุนกับบริษัทชั้นนาในต่างประเทศ เพื่อลงทุนในโรงแรมทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียง
เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสาหรับตลาดการท่องเที่ยวสันทนาการที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
พัฒนาโรงแรมเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดการประชุมจากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเน้นทางด้านทาเล มาตรฐาน
การบริการ ความจุของห้องประชุมสัมมนา และความเชี่ยวชาญในการบริการ
5. พัฒนาช่องทางการจาหน่ายโดยการร่วมธุรกิจกับบริษัทนาเที่ยวชั้นนาในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดถึงการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. พัฒนาการบริการให้มีมาตรฐานตามแบบสากลและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละโรงแรม
นโยบายราคา
การกาหนดราคาห้องพักขึ้นอยู่ กับปัจจัยที่สาคัญหลายประการ ได้แก่ ฤดูกาล ราคาตลาดของคู่แข่ง โปรแกรม
ส่งเสริมการขาย ประเภทของลูกค้า สภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์การเมือ ง และต้นทุนการดาเนินงานของโรงแรม ซึ่ ง
โดยทั่วไป ปัจจัยหลักคือฤดูกาล โดยบริษัทจะกาหนดราคาที่สูงกว่าในฤดูกาลที่มีการท่องเที่ยวสูง ส่ วนในฤดูกาลที่มีการ
ท่องเที่ยวต่า เช่น ฤดูฝน บริษัทใช้กลยุทธ์ทางด้านราคากับตลาดที่ยังมีการเดินทาง เช่น ตลาดเอเซีย ตลาดตะวันออกกลาง
ตลาดในประเทศ ตลาดการประชุมของภาครัฐ และบริษัทต่างๆ รวมถึงการรวมโครงการส่งเสริมการขายนอกฤดูกาลกับการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทเครดิตการ์ด สายการบิน และผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เพื่อเสนอโปรแกรมพิเศษของ
โรงแรมมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทใช้นโยบายเดียวกันในการกาหนดราคาห้องพักในโรงแรมทุกแห่งของบริษัท
บริษัทให้ความสาคัญในการกาหนดราคาห้องพักโดยบารุงรักษาสภาพของห้องพักในโรงแรมของบริษัทให้มีความ
ทันสมัยและใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับระดับราคาในปัจจุบัน นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังมีนโยบายที่จะเพิ่มระดับราคา
ให้สูงขึ้นในโรงแรมที่มีศักยภาพและอยู่ในแผนการดาเนินงานที่แน่นอนในอนาคต โดยกาหนดแผนงานการปรับปรุง
ลักษณะของห้องพักและคุณภาพของวัสดุที่ใช้ตกแต่ง รวมถึงการยกระดับการบริการให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับ
เพิ่มระดับราคา โดยรายละเอียดเกี่ยวกับราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (Average Room Rate) และ อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Average
Occupancy Rate) ของโรงแรมแต่ละโรงแรม สาหรับปี 2557 เป็นดังต่อไปนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อโรงแรม
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท และวิลลา หัว
หิน
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย
โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย
โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท

ค่าห้องพักโดยเฉลี่ยต่อคืน (บาท)

อัตราการเข้าพัก

3,588 บาท

ร้อยละ 62.8

2,665 บาท

ร้อยละ 60.6

5,767 บาท

ร้อยละ 82.7

4,596 บาท
2391 บาท
2,970 บาท
1,605 บาท
1,019 บาท

ร้อยละ 83.7
ร้อยละ 80.5
ร้อยละ 78.5
ร้อยละ 70.0
ร้อยละ 41.1
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9
10
11
12
13
14
15

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่
โรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ทพัทยา
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ไอแลนด์ รีสอร์ท และ สปา
มัลดีฟส์
โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟูชิ รีสอร์ทแอนด์สปา มัลดีฟส์

5,372 บาท
2,426 บาท
2,438 บาท
4,714 บาท
5,767 บาท

ร้อยละ 76.6
ร้อยละ 88.7
ร้อยละ 79.8
ร้อยละ 77.9
ร้อยละ 87.5

18,780 บาท

ร้อยละ 88.8

15,088 บาท

ร้อยละ 92.0

การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
ช่องทางการจาหน่ายหลักของบริษัท มีดังต่อไปนี้
1. การจ าหน่ ายให้ แก่ลู กค้ า โดยพนั กงานขายของบริ ษัท และผ่ านบริษั ทเอเย่ นต์ ทัวร์ ซึ่ งเป็ นการเสนอสิ นค้ าที่
เหมาะสมให้แก่ลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ มีการเข้าร่วมนิทรรศการการท่องเที่ยวทั่วโลกอย่าง
ต่อเนื่องโดยตลอด เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางจัดจาหน่าย ในปัจจุบัน บริษัท มีความสัมพันธ์ระยะยาวกับบริษัท
เอเย่นต์ท่องเที่ยวในตลาดเป้าหมายหลายแห่ง เช่น TUI, LTU, Thomas Cook, My Travel, Qantas, และ Thai Royal
Orchid
2. การจาหน่าย โดยพนักงานขายของบริษัทโดยตรงยังบริษัทและสมาคมต่างๆ สาหรับลูกค้ากลุ่ม ธุรกิจ การจัด
ประชุมสัมมนา และการจัดเลี้ยงต่างๆ
3. การจาหน่ายผ่านระบบสารองห้องพักผ่านทางอินเทอร์เนต ซึ่งเป็นช่องทางที่ประสบความสาเร็จอย่างสูง เนื่องจาก
ได้ราคาห้องที่สูงกว่าช่องทางการจาหน่ายอื่น และมีอัตราการจองห้องพักผ่านช่องทางนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. การจาหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไปผ่านนิทรรศการท่องเที่ยวและสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา
5. ส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตร เช่น สายการบิน บัตรเครดิต นิตยสาร ธนาคาร และ อื่นๆ โดยให้ส่วนลดพิเศษ
กับสมาชิกในหน่วยงานและองค์กรนั้นๆ
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รางวัลหลักที่บริษัทได้รับในปี 2557
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2.2

ธุรกิจอาหารเครือข่าย

2.2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด (Central Restaurants Group “CRG”) ผู้บุกเบิกธุรกิจอาหารบริการด่วน
(Quick Service Restaurant: QSR) และเป็นหนึ่งในผู้นาธุรกิจอาหารเครือข่ายของประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ (Vision) ว่า “เรา
จะเป็นผู้นาในธุรกิจอาหารเครือข่าย ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ด้วยคุณภาพอาหาร และมาตรฐานการบริการที่ดี
เลิศ สร้างการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และนาความพึงพอใจมาสู่ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจทุกคน
ปัจจุบัน CRG ในฐานะที่เป็นผู้รับสิทธิ (Franchisee) และเจ้าของลิขสิทธิ์ (Company Owned) ที่มีความชานาญ และ
มีความสามารถในการบริหารและจัดการธุรกิจอาหารเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับจากเจ้าของแฟรนไชส์ (Franchisor) โดยมี
แบรนด์ธุรกิจอาหารที่หลากหลาย (Multi-Brand) ครอบคลุมอาหารหลายรูปแบบเกือบทุกประเภทในธุรกิจนี้ ซึ่งในอดีตที่
ผ่านมา CRG ได้รับสิทธิในการต่ออายุสัญญารับสิทธิของแต่ละแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการบริหารและการจัดการแบรนด์
ธุรกิจอาหารเครือข่ายภายใต้ CRG มีรายละเอียดดังนี้
แบรนด์
มิสเตอร์ โดนัท
เคเอฟซี
อานตี้ แอนส์
เปปเปอร์ ลันช์
ชาบูตง
โคล สโตน ครีมเมอรี่

ประเภท (Segment)
ขนมโดนัท
ไก่ทอด
ขนมซอฟท์เพรทเซล
สเต๊กสไตล์ญี่ปุ่น
ราเมน
ไอศกรีมมิกซ์-อิน
ซูเปอร์พรีเมียม
บุฟเฟต์ ชาบู ชาบู
อาหารไทย

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

จานวนสาขา
320
202
126
15
15
13

Company Owned***
Company Owned***

Exclusive*
Exclusive*

45

เทนยะ

ข้าวหน้าเนื้อ และข้าว
หน้าต่างๆ
อาหารญี่ปุ่น
สไตล์โฮมเมด
ข้าวหน้าเทมปุระ

1
13
และรับจ้างบริหารร้านอาหาร
“เดอะ เทอเรส” ให้กับ
บริษทั ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จากัด
17

Exclusive*

4

คัตสึยะ

ข้าวหน้าหมูทอดญีป่ ุ่น

Exclusive*

3

ริว ชาบู ชาบู
เดอะ เทอเรส

โยชิโนยะ
โอโตยะ

หมายเหตุ

* Exclusive Right – CRG เป็นผู้ได้รับสิทธิในการบริหารแบรนด์แต่เพียงผู้เดียว
** Non-exclusive Right – CRG เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการบริหารแบรนด์ร่วมกับเจ้าของสิทธิ์คือ Yum Restaurants International
(Thailand) Co., Ltd. โดยที่ Yum ยังมีสิทธิ์ที่จะให้ Franchise กับผู้ประกอบการรายอื่นได้
*** Company Owned – CRG เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์
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CRG มีแผนงานในการขยายสาขาของแบรนด์ที่ได้รับสิทธิอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายธุรกิจ ด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และนาเสนอแบรนด์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการและรูปแบบ
การดาเนินชีวิตในปัจจุบันของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 CRG มีสาขาอยู่ในกรุงเทพฯ และทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งสิ้น 774 สาขา
ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีอยู่ทั้ง 12 แบรนด์ มีดังนี้
1)

มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut)

แบรนด์
ประเภท (Segment)
สิทธิ
จานวนสาขา
รูปแบบการให้บริการ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลักษณะสาคัญของแบรนด์

2)

มิสเตอร์ โดนัท
ขนม (โดนัท)
Exclusive Right
Company owned 320 สาขา
1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away)
3. การบริการจัดส่ง (Delivery)
กลุ่มวัยรุ่น ครอบครัว เด็ก และคนทางานที่มีรูปแบบในการดาเนินชีวิตทันสมัย ชอบความ
สะดวกและความรวดเร็ว
มิสเตอร์ โดนัท ให้ความสาคัญกับขนม (โดนัท) ที่สดใหม่ (Fresh Donut) โดยการมีครัวขนาด
เล็กตั้งอยู่ภายในร้าน (Micro Kitchen) ซึ่งผู้บริโภคสามารถมองเห็นการผลิตโดนัทได้ทุก
ขั้นตอน และได้รับโดนัทที่ผลิตเสร็จใหม่ๆ

เคเอฟซี (KFC)

แบรนด์
ประเภท (Segment)
สิทธิ
จานวนสาขา
รูปแบบการให้บริการ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลักษณะสาคัญของแบรนด์

เคเอฟซี
ไก่ (ไก่ทอด)
Non-Exclusive Right
Company owned 202 สาขา
1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away)
3. การบริการจัดส่ง (Delivery)
กลุ่มวัยรุ่น ครอบครัว เด็ก และคนทางานที่มีรูปแบบในการดาเนินชีวิตทันสมัย ชอบความ
สะดวกและความรวดเร็ว
เคเอฟซี มีกรรมวิธีพิเศษในการผลิต และเครื่องเทศสูตรเฉพาะที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ
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3)

อานตี้ แอนส์ (Auntie Anne’s)

แบรนด์
ประเภท (Segment)
สิทธิ
จานวนสาขา
รูปแบบการให้บริการ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลักษณะสาคัญของแบรนด์
4)

เปปเปอร์ ลันช์ (Pepper Lunch)

แบรนด์
ประเภท (Segment)
สิทธิ
จานวนสาขา
รูปแบบการให้บริการ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลักษณะสาคัญของแบรนด์
5)

อานตี้ แอนส์
ขนม (ซอฟท์เพรทเซล)
Exclusive Right
Company owned 126 สาขา
1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away)
กลุ่มวัยรุ่น ครอบครัว เด็ก และคนทางานที่มีรูปแบบในการดาเนินชีวิตทันสมัย ชอบความ
สะดวกและความรวดเร็ว
อานตี้ แอนส์ มีเอกลักษณ์ทั้งในด้านรสชาติ เนื้อแป้ง ความสดใหม่ รูปร่าง กลิ่นหอม ลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
เปปเปอร์ ลันช์
สเต็กสไตล์ญี่ปุ่น
Exclusive Right
Company owned 15 สาขา
1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away)
กลุ่มนักศึกษาและคนทางานที่มีรูปแบบในการดาเนินชีวิตทันสมัย ชอบความแปลกใหม่ ชอบ
ความสะดวกและรวดเร็ว
เปปเปอร์ ลันช์ มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับอาหารจานร้อนแนวใหม่ ที่สามารถปรุงสุก
ได้ด้วยตนเองบนจานร้อนอุณหภูมิสูงสุด 260 องศาเซลเซียส

ชาบูตง (Chabuton)

แบรนด์
ประเภท (Segment)
สิทธิ
จานวนสาขา
รูปแบบการให้บริการ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลักษณะสาคัญของแบรนด์

ชาบูตง
ราเมน
Franchise Agreement
Company owned 15 สาขา
1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away) ยกเว้นราเมน
กลุ่มวัยรุ่น ครอบครัว และกลุ่มคนทางาน ทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ที่มีรูปแบบในการดาเนิน
ชีวิตทันสมัย ชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่น โดยเฉพาะราเมนต้นตารับจากญี่ปุ่น
ชาบูตงเป็นราเมนต้นตารับแท้จากประเทศญี่ปุ่น โดยเชฟผู้ชนะเลิศ TV Champion ปี 2002
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6)

โคล สโตน ครีมเมอรี่ (Cold Stone Creamery)

แบรนด์
ประเภท (Segment)
สิทธิ

โคล สโตน ครีมเมอรี่
ไอศกรีมมิกซ์-อินซูเปอร์พรีเมียม
Exclusive Right

จานวนสาขา
รูปแบบการให้บริการ

Company owned 13 สาขา
1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away)
กลุ่มลูกค้าระดับบน ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น ครอบครัว และคนทางาน ซึ่งมีรูปแบบในการดาเนินชีวิต
ที่ทันสมัย ชอบความแปลกใหม่
โคล สโตน ครีมเมอรี่เป็นไอศกรีมมิกซ์-อินส์ ระดับซูเปอร์พรีเมียม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วย
รสชาติความอร่อยเข้มข้นไม่เหมือนใครสไตล์อเมริกัน คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถัน
ผสมผสาน (มิกซ์-อิน) ส่วนผสมบนแผ่นหินแกรนิตที่ลูกค้าสามารถเลือกรสชาติไอศกรีมและ
ส่วนผสมได้ตามความต้องการ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลักษณะสาคัญของแบรนด์

7)

ริว ชาบู ชาบู (Ryu Shabu Shabu)

แบรนด์
ประเภท (Segment)
สิทธิ
จานวนสาขา
รูปแบบการให้บริการ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลักษณะสาคัญของแบรนด์

8)

ริว ชาบู ชาบู
บุฟเฟต์ ชาบู ชาบู
Company Owned
Company Owned 1 สาขา
1. All You Can Eat (Buffet)
2. บริการตนเอง (Self Sevice)
กลุ่มนักเรียน นักศึกษา วัยรุ่น คนทางานบริเวณสยามสแควร์ และรวมถึงกลุ่มครอบครัว
ริว ชาบู ชาบู เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นในรูปแบบสุกี้ ชาบู ชาบู สาหรับผู้ที่ชื่นชอบการรับประทาน
อาหารรูปแบบบุฟเฟต์ที่มีความแตกต่างจากร้านบุฟเฟต์ ชาบู ชาบู ทั่วไปในตลาด คือมีคอน
เซปต์ร้านที่เป็นชาบู ชาบู ญี่ปุ่นชัดเจน ให้บริการแบบ Individual Pot (หม้อเดี่ยว) เพื่อให้ลูกค้า
สามารถปรุงรสชาติได้ตามความพึงพอใจและถูกสุขอนามัย โดยให้บริการน้าซุป 2 ชนิด คือ
ซุปปลาแห้ง (Katsuo Bushi Dashi Soup) และซุปสาหร่าย คอมบุ (Combu Dashi Soup) ตาม
แบบชาบู ชาบู สไตล์โอซาก้า

เดอะ เทอเรส (The Terrace)

แบรนด์
ประเภท (Segment)
สิทธิ
จานวนสาขา
รูปแบบการให้บริการ

เดอะ เทอเรส
อาหารไทย และเครื่องดื่ม
รับจ้างบริหารสาขาเดิม และสิทธิในการขยายสาขาใหม่
รับจ้างบริหารสาขาของ บริษัท ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จากัด จานวน 6 สาขา
Company Owned 13 สาขา
1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลักษณะสาคัญของแบรนด์

9)

โยชิโนยะ (Yoshinoya)

แบรนด์
ประเภท (Segment)
สิทธิ
จานวนสาขา
รูปแบบการให้บริการ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลักษณะสาคัญของแบรนด์

10)

2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away)
3. การบริการจัดส่ง (Delivery)
4. การบริการจัดเลี้ยง (Catering)
กลุ่มวัยรุ่น, คนที่เริ่มทางาน, คนทางาน และกลุ่มครอบครัว ที่ใช้ชีวิตในเมืองที่ต้องการความ
ทันสมัย พร้อมมีรสนิยมการรับประทานอาหารไทย ที่มีรสชาติจัดจ้าน เน้นความสะดวกและ
รวดเร็ว
เดอะ เทอเรส เป็นร้านอาหารที่เน้นคุณภาพ พร้อมกับให้ความสาคัญกับอาหารที่ปรุงแต่งจาก
วัตถุดิบที่สดใหม่ (Fresh) พร้อมรสชาติที่เป็นสูตรเฉพาะของร้านที่อุดมไปด้วยคุณค่าของ
อาหาร โดยการนาเสนอขายด้วยความหลากหลาย และให้บริการแบบ Full Service
โยชิโนยะ
ข้าวหน้าเนื้อและข้าวหน้าต่างๆสไตล์ญี่ปุ่น
Exclusive Right
Company Owned 17 สาขา
1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away)
กลุ่มวัยรุ่น คนทางาน และครอบครัว ที่ดาเนินชีวิตทันสมัยและชื่นชอบในรสชาติของข้าวหน้า
เนื้อและข้าวหน้าต่างๆสไตล์ญี่ปุ่น
โยชิโนยะ เป็นสุดยอดต้นตารับข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่น ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี
และมีชื่อเสียงจนขยายสาขาไปทั่วโลกกว่า 1,700 สาขา อาทิ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฮ่องกง
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น เซี่ยงไฮ้ ไต้หวัน อินโดนีเซีย จุดเด่นของโยชิโนยะ คือ
คุณภาพของเนื้อและวัตถุดิบ รสชาติที่อร่ อยเป็นมาตรฐานทั่วโลก การบริการที่รวดเร็ว และ
ราคาที่คุ้มค่า

โอโตยะ (Ootoya)

แบรนด์
ประเภท (Segment)
สิทธิ
จานวนสาขา
รูปแบบการให้บริการ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลักษณะสาคัญของแบรนด์

โอโตยะ
อาหารญี่ปุ่นสไตล์โฮมเมด ( Home Cooking Style Japanese restaurant)
Exclusive Right
Company Owned 45 สาขา
1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away)
3. การบริการจัดส่ง (Delivery)
กลุ่มคนทางาน และครอบครัว ที่ดาเนินชีวิตทันสมัยและชื่นชอบในรสชาติของอาหารญี่ปุ่นต้น
ตารับแท้ๆ ( Authentic Japanese food )
โอโตยะ เป็ น ร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น พรี เ มี ย ม สไตล์ โฮมเมด เน้ น ความเป็ น ญี่ ปุ่ น แท้ ๆ โดยให้
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ความสาคัญกับการพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง เน้นความสด
ใหม่ของวัตถุดิบตลอดจนรสชาติที่คงความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
11)

เทนยะ (Tenya)

แบรนด์
ประเภท (Segment)
สิทธิ
จานวนสาขา
รูปแบบการให้บริการ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลักษณะสาคัญของแบรนด์

12)

เทนยะ
ข้าวหน้าเทมปุระ (Tendon)
Exclusive Right
Company Owned 4 สาขา
1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away)
กลุ่มวัยรุ่น คนทางาน และครอบครัว ที่ดาเนินชีวิตทันสมัยและชื่นชอบในรสชาติของข้าวหน้า
เทมปุระสไตล์ญี่ปุ่น
ร้านเทมปุระอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นที่เสิร์ฟข้าวหน้าเทมปุระรสเลิศในราคาที่คุ้มค่าด้วยกุ้งคั ด
พิเศษจากฟาร์มพิเศษปลอดสารเคมี ทอดด้วยน้ามันสูตรพิเศษที่ทาให้ทอดได้กรอบ เบา ไม่อม
น้ามัน และให้วิตามินอี ราดด้วยซอสสูตรลับตารับโตเกียวของเทนยะ

คัตสึยะ (Katsuya)

แบรนด์
ประเภท (Segment)
สิทธิ
จานวนสาขา
รูปแบบการให้บริการ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลักษณะสาคัญของแบรนด์

คัตสึยะ
ข้าวหน้าหมูทอดญี่ปุ่น (Katsudon)
Exclusive Right
Company Owned 3 สาขา
1. การรับประทานที่ร้าน (Dine In)
2. การซื้อกลับบ้าน (Take Away)
กลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา และคนวัยทางานตอนต้น ที่ดาเนินชีวิตทันสมัยและชื่นชอบใน
รสชาติของอาหารญี่ปุ่น โดยเฉพาะข้าวหน้าหมูทอดญี่ปุ่น ในราคาที่คุ้มค่า
ร้านข้าวหน้าหมูทอดญี่ปุ่น ที่เป็นผู้นาในร้านประเภทบริการด่วนในญี่ปุ่นที่เสิร์ฟข้าวหน้าหมู
ทอดญี่ปุ่นรสเลิศในราคาที่คุ้มค่า มีสาขามากกว่า 200 สาขาในประเทศญี่ปุ่น จุดเด่นของคัตสึยะ
อยู่ที่การคัดสรรวัตถุดิบที่สูงด้วยคุณภาพตามมาตรฐานของญี่ปุ่นพร้อมกรรมวิธีการทอดที่ทา
ให้ทอดได้กรอบนอกนุ่มใน พร้อมเสริ์ฟในราคาที่คุ้มค่า
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2.2.2

การตลาดและภาวะการแข่งขัน

จากข้อมูลของยูโรมอนิเตอร์ได้คาดการณ์มูลค่าตลาดของเชนคอนซูเมอร์ ฟู้ดเซอร์วิส (Chain Consumer Food
Service) ในปี 2557 ไว้ที่ 201,000 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยธุรกิจอาหารของ CRG
เป็นส่วนหนึ่งของเชนคอนซูเมอร์ ฟู้ดเซอร์วิส (Chain Consumer Food Service) โดยเป็นร้านอาหารประเภทเครือข่าย (Food
Chain Restaurant) ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจประเภทขนมโดนัท, ไก่ทอด, ขนมซอฟ์ทเพรทเซล, สเต๊กสไตล์ญี่ปุ่น, ราเมน,
ไอศกรีมซูปเปอร์พรีเมียม, ชาบู ชาบู, อาหารไทย กาแฟและโดนัท ,ข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่น ,อาหารญี่ปุ่นสไตล์โฮมเมด ข้าวหน้า
เทมปุระและข้าวหน้าหมูทอดญี่ปุ่น
ปี 2557 ตลาดร้านอาหารเครือข่าย (Food Chain Restaurant) มีส่วนแบ่งร้อยละ 53 ของเชนคอนซูเมอร์ ฟู้ดเซอร์วิส
(Chain Consumer Food Service) มีมูลค่าประมาณ 105,000 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
Suki & Shabu Shabu
Chicken & Burger
120,000

Chacoal Grilled
Bakery & Donut

Japanese
Ice Cream
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2557F
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มูลค่าตลาดอาหารเครือข่าย (Food Chain Restaurant) ตั้งแต่ปี 2551-2557
หมายเหตุ:
เชนคอนซูเมอร์ ฟู้ดเซอร์วิส (Chain Consumer Food Service) ประกอบด้วยคาเฟ่, บาร์ ร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบ, ร้านฟาสต์ฟูด, การ
บริการจัดส่ง, การซื้อกลับบ้าน, ร้านอาหารที่บริการด้วยตนเอง, ร้านสะดวกซื้อ และคีออส ซึ่งมีจานวนสาขาตั้งแต่ 10 ร้านขึ้นไป
ที่มา : Euromonitor International, กระทรวงพาณิชย์ หนังสือรายงานประจาปี และประมาณการจาก CRG

ธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุที่ผู้บริโภคในปัจจุบันมีความ
จาเป็นต้องออกไปทางานนอกบ้านมากขึ้น สภาพสังคมที่รีบเร่งแข่งกับเวลา อีกทั้งปัญหาการจราจร ทาให้เวลา และความ
สะดวกในการประกอบอาหารเพื่อรับประทานเองลดน้อยลง ผู้บริโภคที่รับประทานอาหารนอกบ้าน จึงมีจานวนเพิ่มสูงมาก
ขึ้น ประกอบกับอาหารประเภทนี้มีความสะดวก รวดเร็ว สะอาด และราคาไม่สูงนัก สามารถตอบสนองความต้องการ และ
รูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มคนในสังคมเมืองได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้การใช้บริการธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย เพิ่ม
สูงขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายไม่ใช่เฉพาะแค่ ผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่น เท่านั้นที่นิยมเข้ามาใช้บริการ แต่ยังครอบคลุมไปถึงกลุ่ม
ครอบครัว เด็ก และคนทางาน จึงทาให้ปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย เป็นที่นิยมและเปิดให้บริการอยู่ทั่วประเทศไทย
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ปี 2557 ธุรกิจอาหารของ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด “ซีอาร์จี” ยังสามารถที่จะสร้างการเติบโตจากปี
ที่ผ่านมาในระดับที่น่าพอใจถึงแม้ว่าจะเผชิญเหตุการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการเมืองภายในประเทศ CRG ก็
ยังคงสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากการที่บริษัทมีการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี และมีการเตรียมพร้อมในการ
ปรับตัวและแก้ปัญหาต่อวิกฤตการณ์ต่างๆได้
กลยุทธ์การแข่งขัน
ธุรกิจอาหารเครือข่ายมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาโดยผู้ประกอบการรายเดิม และผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งการ
ดาเนินธุรกิจนี้ต้องอาศัยปัจจัยทีส่ าคัญคือ แบรนด์ที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และช่องทางการจาหน่ายที่
ทั่วถึง ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก ดังนั้น ซีอาร์จี จึงมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากมีประสบการณ์ในการ
บริหารแบรนด์ที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับมากกว่า 30 ปี โดยผู้บริหารมืออาชีพ ประกอบกับมีสาขาครอบคลุมทั่ว
ประเทศ และฐานะการเงินที่มั่นคง
อย่างไรก็ตาม ซีอาร์จี ยังได้ให้ความสาคัญกับการคิดค้นผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งการรักษามาตรฐานในการให้บริการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งการส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงของแต่
ละแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากผู้บริโภค โดยมีกลยุทธ์การแข่งขันที่สาคัญดังนี้
ทาเลที่ตั้ง (Location)
การสรรหาทาเลที่ตั้งที่ดี มีศักยภาพ และครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นกลยุทธ์ที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
ความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจร้านอาหาร การที่ CRG ดาเนินธุรกิจเป็นระยะเวลายาวนาน และมีแบรนด์ที่ประสบ
ความส าเร็ จ อยู่ ใ น Portfolio มากมาย ส่ ง ผลให้ CRG มี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บในการเลื อ กสรรท าเลที่ ตั้ ง ที่ ดี ทั้ ง ใน
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และพื้นที่เช่าต่างๆ โดยมีฝ่าย Business Development เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณา
เลือกทาเลที่ตั้งของสาขาที่จะเปิดใหม่ มีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น (Site Approval) และการศึกษาความเป็นไปได้
ในทางธุร กิจ (Feasibility Study) ก่อนที่ จะลงทุ นเปิ ดสาขาใหม่ ทุกครั้ ง นอกจากนี้ แล้ วยั ง มีการประเมิน ผล
(Evaluation) ของแต่ละสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาความคุ้มค่าทางธุรกิจของทุกสาขา


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
การนาเสนอผลิตภัณฑ์ และเมนูใหม่ๆของ ซีอาร์จี อย่างต่อเนื่องนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับจาก
ผลของการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้
เพื่อสร้างความโดดเด่น และแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆในตลาด โดยมีหน่วยงาน Quality Assurance (QA) มีหน้าที่
รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีการทาวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ดังนี้
1.
2.
3.
4.

Concept Screening Test เพื่อหาแนวคิดในการทาผลิตภัณฑ์ใหม่
Concept & Product Test เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการให้ชิม
Consumer Reaction เพื่อดูผลตอบรับของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อออกมาขายจริง
Consumer Research เช่น การทาวิจัยกลุ่ม (Focus Group) เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม

เมื่อหน่วยงาน QA พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สาเร็จแล้ว ก็จะมีการวางแผนการผลิต วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
และวางแผนการตลาดและกาหนดการวางจาหน่ายล่วงหน้าเป็นรายปี
ส่วนที่ 3.1 (2) หน้าที่ 35

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้



การบริการและการฝึกอบรม (Service and Training)
การพัฒนาและรักษามาตรฐานการให้บริการ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้บริโภคในตลาด QSR ของประเทศไทย ซึ่งรับผิดชอบ
โดยฝ่ายบริหารบุคคลและศูนย์ฝึกอบรมของ ซีอาร์จี โดยมีการกาหนดหลักสูตรการทดสอบและฝึกอบรม สาหรับ
บุคลากรของบริษัท ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและการเลื่อนขั้น
เลื่อนระดับของพนักงาน อีกทั้งยังมีการทดสอบและฝึกอบรมในระดับปฏิบัติการของแต่ละแบรนด์ ซึ่งมีลักษณะ
ผลิตภัณฑ์และการบริการที่แตกต่างกัน



การตกแต่งร้านและบรรยากาศในร้าน
การตกแต่งร้าน และบรรยากาศในร้าน เป็นอีกองค์ประกอบที่สาคัญในการแข่งขั น เพื่อทาให้แบรนด์มีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเป็น
การสะท้อนถึงบุคลิกภาพของแต่ละแบรนด์อีกด้วย โดยมีฝ่ายการตลาดเป็นผู้รับผิดชอบในการกาหนดรูปแบบ
หลัก (Theme) ของแต่ละแบรนด์ และดูแลการออกแบบและตกแต่งทุกๆสาขาให้เป็นไปตามรูปแบบหลักที่กาหนด
ไว้ ซึ่งจะต้องพิจารณาในรายละเอียดทั้งแผนผังร้าน โทนสี ความสว่าง รูปแบบลักษณะและคุณภาพของโต๊ะเก้าอี้ที่
ใช้ ประดับตกแต่งร้าน

ลักษณะของตลาดและการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้ง 12 แบรนด์ มีดังนี้
1)

มิสเตอร์ โดนัท (Mister Donut)

มิสเตอร์ โดนัท ผู้นาตลาดโดนัทในประเทศไทยที่ยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากกว่าร้อยละ 56 อันเป็น
ผลมาจากการวิจัยและวิเคราะห์ผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุด ความสามารถใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆที่ถูกใจผู้บริโภคออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่
เข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ และการมุ่งเน้นการขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้
ได้มากที่สุด
สาหรับปี 2557 นี้ ถึงแม้จะมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อรายได้และกาลังซื้อของกลุ่มลูกค้ามิสเตอร์โดนัท แต่
แบรนด์มิสเตอร์โดนัทก็ยังสามารถสร้างยอดขายรวมทุกสาขา (Total System Sales) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา และมี
การเปิดร้านเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 15 สาขาทั่วประเทศในปี โดยมีร้านมิสเตอร์โดนัทรวมทั้งสิ้น 324 สาขา ครอบคลุม กว่า 74
จังหวัดทั่วประเทศ และ ได้ปิดสาขา 4 สาขา คงเหลือ 320 สาขา ในครึ่งปีแรกของปี 2558 ในปีที่ผ่านมามิสเตอร์โดนัทพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด อาทิ มินิโดนัท สมิดจิ้น และ เฮลโล คิตตี้โด รวมถึงได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ อาทิ โฆษณาทีวี รถไฟฟ้า สื่อโฆษณาในห้างร้าน ศูนย์การค้า ตึกสานักงานต่างๆเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ
มากขึ้น รวมถึงได้ให้ความสาคัญกับสื่อดิจิตอลทางด้านออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นเอย่างต่อเนื่องและเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้ากับ แบรนด์ (Customer
Engagement) มากขึ้น นอกจากนี้เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้า มิสเตอร์ โดนัท ได้มีการจัดโปรโมชั่นร่วมกับพันธมิตรต่างๆ
นับเป็นการตอกย้าการรับรู้แบรนด์ของผู้บริโภคให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
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2)

เคเอฟซี (KFC)

เค เอฟ ซี ผู้นาในธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน (QSR) ของประเทศไทย มีจานวนร้านอาหารของ เค เอฟ ซี ในปี
2557 ทั้งสิ้น 543 สาขาทั่วประเทศ ในขณะที่ร้านสาขาภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด มี
จานวน 203 สาขา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37 จากจานวนร้านทั้งหมด และได้ปิดสาขา 1 สาขา คงเหลือ 202 สาขา ในครึ่งปีแรก
ของปี 2558 ส่วนร้านที่เหลืออยู่ใต้การบริหารจัดการของบริษทั ยัม ไทยแลนด์ (บริษัทเจ้าของแฟรนสไชส์)
ในปี 2557 เค เอฟ ซี มีการเติบโตของรายได้ร้อยละ 13 จากปีที่ผ่านมา ยังมุ่งพัฒนาเมนูใหม่ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ และความพึงพอใจของผู้บริโภคในทุกมื้ออาหาร รวมถึงเติมเต็มช่องว่างทางการตลาดสาหรับผู้บริโภคด้วยเมนูที่
เหมาะกับชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในสังคมเมืองมากขึ้น รวมทั้งการจัดเซ็ทเมนูที่หลากหลายให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม ในแต่ละช่วงเวลา ในแต่ละช่วงราคาที่ทุกคนทุกกลุ่มสามารถจ่ายได้ ตลอดจนการให้ความสาคัญกับ
อาหารทานเล่น ขนมหวาน และเครื่องดื่ม ที่สามารถทานได้ตลอดทั้งวันเพื่อขยายการเข้าถึงของเคเอฟซีในกลุ่ มนักเรียน
นักศึกษาที่สามารถเข้ามาใช้บริการที่ร้านได้ ตลอดทั้งวัน อาทิ “ครัชเช่อร์ (Krushers)” ที่มีการพัฒนารสชาติใหม่ๆ ออกมา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจในการเลือกทานเครื่องดื่มที่หลากหลายและแตกต่างกัน และ รสชาติใหม่ๆ ของ”
ทาร์ตไข่” เป็นต้น
นอกจากนี้ เค เอฟ ซี ยังมุ่งเน้นการสร้างความผูกพันกับแบรนด์ (Brand Loyalty) และพันธสัญญาที่มีต่อกลุ่มลูกค้า
กลุ่มต่างๆ ผ่านหนังโฆษณาชุดต่างๆ ตลอดจนสนับสนุน โครงการลีกฟุตบอลสนามเล็ก 7คน เซเว่น ชู๊ท (7-Shoot Football
League) และ การเข้าถึงลูกค้ากลุม่ โรงเรียน (School Tour) อย่างต่อเนื่องที่ทาให้แบรนด์ เค เอฟ ซี เข้าถึงชุมชนได้เป็นอย่าง
ดี
3)

อานตี้ แอนส์ (Auntie Anne’s)

ผู้นาในตลาดซอฟท์เพรทเซลในประเทศไทย ยังคงความแข็งแกร่งของ แบรนด์อย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 นี้ อานตี้
แอนส์ มีจานวนสาขาทั้งสิ้น 125 สาขา ซึ่งถือเป็นประเทศที่มจี านวนร้าน อานตี้ แอนส์ มากเป็นอันดับ 2 ของอานตี้ แอนส์
ทั่วโลกรองจากสหรัฐอเมริกา และได้เปิดสาขาเพิ่มเติม 1 สาขา รวมทั้งสิ้น 126 สาขา ในครึ่งปีแรกของปี 2558
ในปี 2557 อานตี้ แอนส์มีการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ เพรทเซล คัพ ชิสซี่ทรีโอ เพรทเซล ซุปเปอร์ดูโอ
ภายใต้แนวคิดเข้าใจความรู้สึกทุกโอกาส (Feeling You) นอกจากนี้ยังมีการขยายช่องทางการขายผ่านช่องทางใหม่ๆ เพิ่มขึน้
เช่น โรงพยาบาล พร้อมทั้ง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มปี ระสิทธิภาพผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การจัดโปรโมชั่น
ร่วมกับพันธมิตรเพื่อขยายฐานลูกค้า การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมกับกลุ่มสมาชิกเพื่อสร้างความผูกพันกับแบรนด์
4)

เปปเปอร์ ลันช์ (Pepper Lunch)

เปปเปอร์ ลันซ์ ร้านอาหารสเต๊กจานร้อนสไตล์ญี่ปุ่น ในปี 2557 เปปเปอร์ ลันซ์ มีจานวนร้านสาขาทั้งสิ้น 16 สาขา
และได้ปิดสาขา 1 สาขา คงเหลือ 15 สาขา ในครึ่งปีแรกของปี 2558
ในปีที่ผ่านมา เปปเปอร์ ลันซ์ ยังคงเน้นความหลากหลายของการสร้างสรรค์เมนูอาหาร โดยได้นาเสนอโปรโมชั่น
เมนูใหม่ๆที่ประกอบไปด้วย โปรโมชั่น เทปันพาสต้า 3 เมนู เทปันสุกี้ยากี้ 3 เมนู คอมโบ เปปเปอร์ ไรซ์ 3 เมนู และ
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โปรโมชั่น 8 เมนูยอดฮิต ฉลองครบรอบ 8 ปี นอกจากนี้ในส่วนของการสร้างภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์แบรนด์ ก็ได้มี
การทาอย่างต่อเนื่องผ่านการร่วมโปรโมชั่นกับพันธมิตรทางด้านการค้าต่างๆ การทากิจกรรมกับลูกค้าผ่านทางเฟสบุ๊ค , การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องตลอดปี
5)

ชาบูตง (Chabuton)

ชาบูตง "ราเมนต้นตารับจากญี่ปุ่น โดยสุดยอดเชฟราเมน ทีวีแชมป์เปี้ยน" เจ้าแรกในประเทศไทย ซึ่งทางบริษัทฯ
ได้เปิดบริการตั้งแต่ปี 2553 ชาบูตงมีต้นกาเนิดจากเชฟราเมนชื่อดังที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากรายการทีวีแชมป์เปี้ยน (TV
Champion) และยังเป็นราเมนเจ้าแรกและเจ้าเดียว ที่ได้รับเกียรติตีพิมพ์ลงในนิตยสาร MICHELIN Guide ซึ่งเป็นนิตยสาร
แนะนาแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมากในสหรัฐอเมริกา ชาบูตงได้รับความนิยมอย่างมากและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในหมู่ผู้
ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นประเภทราเมนในประเทศไทย ส่งผลให้ชาบูตงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2557 ชาบูตงมีการเติบโตของรายได้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยราว ร้อยละ 3 โดยมีร้านที่ให้บริการรวมทั้งสิ้น
15 สาขา โดยมีการเปิดเพิ่มขึ้น 1 สาขา ชาบูตงมีเมนูราเมนต้นตารับ เช่น ราเมนในน้าซุปกระดูกหมูรสเข้มข้น(Tonkotsu
Ramen), ราเมนในน้าซุปกระดูกหมูรสกลมกล่อม (Shio Tonkotsu Ramen), ราเมนในน้าซุปซีอิ๊วญี่ปุ่น (Shoyu Ramen), รา
เมนเย็นสไตล์ดั้งเดิมกับซอสซารุร้อนที่ปรุงจากซีอิ๊วญี่ปุ่น (Shoyu Zaru Ramen), และราเมนในน้าซุปกระดูกหมูผสมซุปมิ
โซะ (Tonkotsu Miso Ramen). นอกจากนี้ยังมี ท็อปปิ้งหลากชนิดให้ลูกค้าได้เลือกชิม
ในปี 2557 ชาบูตงได้พัฒนาเมนูใหม่ๆเพิ่มเติมโดยตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคชาวไทย เช่น ราเมน ต้มยา
กุ้งซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีและเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค ราเมน แกงกะหรี่ญี่ปนุ่ และการจัด คอมโบ เซ็ทต่างๆที่ตรง
ความต้องการของผูบ้ ริโภค
6)

โคล สโตน ครีมเมอรี่ (Cold Stone Creamery)

โคล สโตน ครีมเมอรี่ (Cold Stone Creamery) ) ไอศกรีม มิกซ์-อิน ระดับซูเปอร์พรีเมียมรายแรกของอเมริกา ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรสชาติเข้มข้นสไตล์อเมริกัน และลีลาการเสิร์ฟไอศกรีมที่ไม่เหมือนใคร ทาให้ประสบความสาเร็จ
อย่างงดงามสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก ทางบริษัทฯ ได้นา โคล สโตน ครีมเมอรี่มาเปิดสาขาแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14
มีนาคม 2553 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สาหรับปี 2557 โคล สโตน ครีมเมอรี่ มีการเติบโตของรายได้สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 27 โดยมีร้านรวมทั้งสิ้น 14 สาขา และได้ปิดสาขา 1 สาขา คงเหลือ 13 สาขา ในครึ่งปีแรกของปี 2558 ได้วางกลยุทธ์
หลายด้านในการพัฒนาแบรนด์ ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีหลากหลายมากขึ้น และอิงกับ
กระแสในเทศกาลต่างๆ เช่น Ice Cream Mooncake ไอศกรีมที่มีรูปลักษณ์เป็นขนมไหว้พระจันทร์สอดไส้ 5 รสชาติ แมงโก้
พาราไดซ์ ช็อคโก เฮเซล ดาร์ค ชอคโก ทาโก้ นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มกลยุทธ์ใหม่โดย มีการพัฒนาสินค้าในรูปแบบ โคน
ไอศกรีม (Cone) ในราคาที่คุ้มค่าแนะนากับผู้บริโภคโดยมุ่งหวังให้เกิดการทดลองจากกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยทดลองเข้า
มาทดลอง ขณะเดียวกัน ก็ได้มีการปรับกลยุทธ์ในการเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นเพื่อสร้างการทดลองชิม โดยมีการจัดการออก
บู๊ท (booth) ในตึกสถานที่ทางาน (office buildings) ต่างๆ ที่มีพนักงานจานวนมาก และการออกงานพิเศษต่างๆ (Special
events) เช่น งานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยหลักๆทั้งของรัฐ และเอกชน เป็นต้น ซึ่งทั้งกลยุทธ์ทั้งสองนี้ถือได้ว่าสามารถ
ผลักดันทาให้แบรนด์ โคล สโตน ครีมเมอรี่ เป็นที่รู้จัก และชื่นชอบในรสชาติหลังเกิดการทดลอง และสามารถเพิ่มจานวน
ลูกค้าให้กับแบรนด์อย่างมากซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า นอกจากนี้ยังเน้นการทาการตลาดผ่าน Social Network
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Marketing เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมกับ แบรนด์ในรูปของเกมส์ออนไลน์ และกิจกรรมออนไลน์ต่างๆเพื่อสร้างความ
ผูกพันระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ (Cutomer Engagement)
7)

ริว ชาบู ชาบู (RYU Shabu Shabu)

ชาบู–ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น ภายใต้คอนเซปต์ “ Osaka Mix Shabu Shabu All You Can Eat “ ให้บริการแบบบุฟเฟ่ต์
ซึ่งทาง บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด ได้พัฒนาแบรนด์ขึ้นเอง โดยเปิดให้บริการในปี 2553 ริวบุฟเฟ่ต์ชาบู-ชาบู
เป็นชาบู ชาบู สไตล์โอซาก้า รวมเมนูอาหารชื่อดังจากโอซาก้า พร้อมเสิร์ฟทุกเมนูบนบุฟเฟ่ต์ไลน์ อาทิ ซูชิ บ๊อกซ์ และข้าว
ปั้นนานาชนิด ความพิเศษของ ริว ชาบู ชาบู คือ เป็นชาบู บุฟเฟต์สไตล์แบบญี่ปนุ่ ดั้งเดิม ที่มีน้าซุปสูตรเด็ดให้เลือกอร่อย 2
ชนิด Katsuo Bushi Dashi Soup (น้าซุปปลาแห้ง) สูตรเฉพาะ ต้นตารับที่ได้จากการพิถีพิถันในการผลิตเป็นอย่างดี และ
Kombu Dashi Soup (ซุปสาหร่ายคอมบุ) น้าซุปที่นาสาหร่ายทะเลกับกระดูกหมูเคี่ยวรวมกันพร้อมกับผัก เป็นสูตรต้นตารับ
ที่หาชิมได้ทนี่ ี่ที่เดียว อีกทั้งน้าจิม้ ที่มีให้เลือกรับประทานถึง 3 แบบ Gomadare (น้าจิ้มงาขาว), Ponzu Sauce (น้าจิ้มพอนซึ),
Red Sauce (น้าจิ้มสุกี้) เพิ่มรสชาติความอร่อยให้อาหาร ในรูปแบบและรสชาติที่แตกต่าง ตามความหลากหลาย สไตล์ โอ
ซาก้า ริว ชาบู ชาบู ได้รับการตอบรับที่ดจี ากกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะในเรื่องของรสชาติ ความสดใหม่ ในราคาทีค่ ุ้มค่า
ปัจจุบนั ริว ชาบู ชาบู มี 1 สาขาที่ “I’m Park” คอมมูนิตี้มอลล์
8)

เดอะ เทอเรส (The Terrace)

บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด ได้ทาการซื้อลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า “เดอะ เทอเรส” มาบริหารงาน
ภายใต้ CRG ในปี 2553 ซึ่งมีสาขาทั้งสิ้น 6 สาขาภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โดย ซีอาร์จี ได้มีการพัฒนาแบรนด์ ด้วย
การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์, โลโก้, ดีไซน์ร้าน, ยูนิฟอร์ม, เมนูรูปเล่มใหม่ ภายใต้ แนวคิด “Feel the Greenery” (สัมผัส
ความรู้สึกแห่งโลกสีเขียว)
ในปี 2557 มีการเติบโตของรายได้สูงกว่าปีที่แล้วกว่า ร้อยละ 49 โดยมีการเปิดร้านเพิ่มขึ้นจานวน 3 สาขา รวมเป็น
ทั้งสิ้น 11 สาขา และได้เปิดสาขาเพิ่มเติมอีก 2 สาขา รวมทั้งสิ้น 13 สาขา ในครึ่งปีแรกของปี 2558 เดอะเทอเรส ทากิจกรรม
ต่างๆในการพัฒนาแบรนด์ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดทาเมนูแคมเปญแนะนาอาหาร ที่เป็นเมนูยอดนิยมของเดอะเทอเรส
และพัฒนาเมนูใหม่ๆ เพื่อสร้างความแปลกใหม่และให้เข้ากับไลฟ์สไตล์กับผู้บริโภค อาทิ เป็นเมนูรสจัดจ้านสไปซี่ ซีฟู๊ดส์
เมนูอาหารทะเล ฟู๊ด สตรีท (Food Street) โดยนาเมนูที่ผู้บริโภคคุ้นเคยมาทาการตกแต่งเพิ่มเติมให้น่าสนใจ หรือ เอเซียน
นู๊ดเดิ้ล เมนูเส้นต่างๆ เมนูสาหรับเทศกาลเจ (J Festival) เป็นต้น นอกจากนี้ เดอะเทอเรสยังมีการสร้างการรับรู้ของแบรนด์
(Brand Awareness) โดยมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ของร้านอาหารไทยภายใต้คอนเซปต์ “Feel Greenery Feel The
Terrace” ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ผ่านการทากิจกรรมประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง อาทิ รายการสกู๊ปแนะนา
ร้านอาหารในทีวี เคเบิ้ลทีวี สื่อออนไลน์ต่างๆ การร่วมโปรโมชั่นกับพันธมิตรทางการค้าต่างๆ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปี
9)

โยชิโนยะ (Yoshinoya)

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด เปิดตัวแบรนด์ "โยชิโนยะ (Yoshinoya)” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554 ณ
เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โยชิโนยะ “สุดยอดต้นตาหรับข้าวหน้าเนื้อและข้าวหน้าญี่ปุ่น ” โดย โยชิโนยะ มีข้าวหน้าเนื้อ
หรือที่รู้จักกัน ”กิวด้ง” ซึ่งเป็นข้าวหน้าเนื้อที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือกาเนิดขึ้นมาในสมัยเมจิ ในปี ค.ศ. 1899 ใน
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ปัจจุบันมีสาขาทั่วโลกมากกว่า 1,700 สาขา ใน 8 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น, อเมริกา, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน,
ฮ่องกง และประเทศไทยในปี 2557 มีร้านโยชิโนยะรวม 18 สาขา โดยมีการปิดสาขา 1 สาขา คงเหลือ 17 สาขา ในครึ่งปีแรก
ของปี 2558 โดยนอกจากจะขยายในเขตกรุงเทพแล้วยังมีก ารขยายไปในหัวเมืองใหญ่ด้วยเช่น นครปฐม ภูเก็ต ปราจีนบุรี
เป็นต้น โยชิโนยะ ได้มีการนาเสนอเมนูต่างๆเพิ่มขึ้น เช่น เมนูชุดปลาแซลมอน (Salmon Teishoku) เมนู สุกี้หม้อไฟญี่ปุ่น
(Sukinabe) เมนูชุดปูนิ่ม ผงกะหรี่ (Soft shell crab Teishoku) เพื่อตอบสนองรสชาติของผู้บริโภคชาวไทย ตลอดจนการจัด
เมนูชุดโปรโมชั่นต่างๆที่เน้นความคุ้มค่า ตลอดจนการจัด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เกิดการทดลอง โยชิโนยะได้มีการเจริญเติบโต
จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 13 นอกจากนี้ โยชิโนยะได้จัดให้มีการบริการจัดส่งนอกสถานที่ (Delivery service) เพื่อบริการเพิ่ม
ความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากขึ้น
10)

โอโตยะ (Ootoya)

โอโตยะ ในปี 2557 มีการพัฒนาในหลายๆด้านหลังจาก ซีอาร์จี ได้เข้าซื้อกิจการและสิทธิ์การบริหารแบรนด์ โอ
โตยะ ในประเทศไทย โดยเริ่มจากการพัฒนาเมนูหลัก (Grand Menu) โดยมีการพัฒนาเมนูใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมอย่าง
หลากหลาย การทะยอยปรับปรุงร้านอาหารให้มีความทันสมัยมากขึ้น การตอกย้าความเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีความเป็น
ญี่ปุ่นแท้ๆ (Authentic Japanese Home Cooking Restaurant) โดยสื่อสารถึงกลุ่มผู้บริโภคของแบรนด์โอโตยะผ่านการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ อาทิ โฆษณาทีวี รถไฟฟ้า ป้ายโฆษณาดิจิตอล และโซเชียล มีเดีย การทากิจกรรม
ร่วมกับพันธมิตรรายใหญ่ต่างๆอาทิ แคมเปญใหญ่ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ การร่วมกิจกรรมกับ AIS การจัดแคมเปญร่วมกับ
เดอะวัน การ์ด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายฐานลูก ค้าให้กว้างขวางครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการขยายร้านอาหาร
เพิ่มทั้งในกรุงเทพและเมืองใหญ่เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้นด้วย ในปี 2557 มีร้านโอโตยะทั้งหมดรวม 47 สาขา โดยมีการ
ปิดสาขา 2 สาขา คงเหลือ 45 สาขา ในครึ่งปีแรกของปี 2558 นอกจากนี้ยังมีการขยายการบริการส่งอาหารถึงบ้าน (Home
Delivery) อย่างต่อเนื่องโดยมีการขยายโซนให้ครอบคลุมกรุงเทพให้มากขึ้น
11)

เทนยะ (Tenya)

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคอาหารญี่ปุ่น บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด
ได้สิทธิ์แต่ผู้เดียวในการนาแบรนด์ เทนยะ จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาบริการผู้บริโภคชาวไทยโดยเปิดให้บริการสาขาแรกที่
เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เทนยะเป็นผู้นาในตลาดอาหารประเภทข้าวหน้าเทมปุระ (Tendon) และ
เทมปุระยอดนิยมในประเทศญี่ปุ่น มีสาขากว่า 130 สาขาในโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียง จุดเด่นของเทนยะอยู่ที่คุณภาพของ
วัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดี กรรมวิธีการปรุงและการทอดที่มีมาตรฐาน สูตรลับพิเศษของซ๊อสที่ไม่เหมือนใคร เหล่านี้ทาให้
เทนยะแตกต่างจากเทมปุระทั่วไปในประเทศไทย
เทนยะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโตเกียว ในเรื่อง “เทนด้ง” หรือข้าวหน้าเทมปุระ และ
เทมปุระ เทนยะมียอดขายเป็นอันดับ 1 ในชาวญี่ปุ่นใน segment ของ ข้าวหน้าเทมปุระ และเป็นแบรนด์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในด้านนี้โดยเฉพาะ ในเรื่องของคุณภาพ ความอร่อย และสูตรพิเศษเฉพาะ เทนยะ
เทนยะ ในครึ่งปีแรกของปี 2558 เปิดให้บริการแล้ว 4 สาขา ที่เซ็นทรัล พลาซ่าบางนา และ เซ็นทรัลพลาซ่า
ลาดพร้าว เซ็นทรัล ศาลายา และ สยามสแควร์ วัน และมีแผนในการเปิดร้านเพิ่มในปี 2558 อย่างต่อเนื่องต่อไป
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12)

คัตสึยะ (Katsuya)

ในปีนี้ ทางบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด ได้ทาการแนะนาแบรนด์อาหารญี่ปุ่นใหม่แก่ผู้บริโภค โดย
ได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวสาหรับแบรนด์ “คัตสึยะ” ต้นตารับ ทงคัตสึ และ คัตสึด้ง ชื่อ ดังจากประเทศญี่ปุ่น คัตสึยะเปิด
บริการแล้ว 3 สาขาโดยเปิดสาขาแรกที่สยามสแควร์ วัน ในเดือนกรกฎาคม 2557 สาขาที่ 2 ที่ เซ็นทรัล พลาซา ศาลายา ชั้น 3
และสาขาที่ 3 เซ็นทรัล พลาซา บางนา ชั้น 5 ด้วยกระแสความนิยมอาหารญี่ปุ่นที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 15%-20%
นั้น เชื่ อว่ า คั ต สึย ะ จะเป็ น แบรนด์ ที่ ตอบโจทย์ทุ กไลฟ์ สไตล์ ทั้ง กลุ่ม นั กเรี ยน-นั กศึ กษา วัย ท างานตอนต้ น และกลุ่ ม
ครอบครัว โดย คัตสึยะ จะมีจุดเด่นเรื่องความคุ้มค่า (Value for Money) อิ่ม คุ้ม ในราคาที่คุ้มค่า ด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพและ
ปรุงด้วยกรรมวิธีที่พิถีพิถัน ตามสูตรตันตารับแท้ๆ มาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น คัตสึยะเป็นร้านข้าวหน้าหมูทอดญี่ปุ่น ที่
เป็นผู้นาในร้านประเภทบริการด่วนในประเทศญี่ปุ่นที่เสิร์ฟข้าวหน้าหมูทอดญี่ปุ่นรสเลิศในราคาที่คุ้มค่า มีสาขามากกว่า
200 สาขาในประเทศญี่ปุ่น
3.2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ซีอาร์จี ดาเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็นการผลิต และจาหน่ายอาหาร ผ่านรูปแบบของสาขาจานวนมากกว่า 770 แห่ง ทา
ให้ไม่สามารถวัดกาลังการผลิตได้โดยตรง ดังนั้น กาลังการผลิตรวม จึงขึ้นอยู่กับยอดขายหรือปริมาณของลูกค้าที่เข้ามาซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารในแต่ละปี
วัตถุดิบและแหล่งที่มา
วัตถุดิบในการผลิตของ ซีอาร์จี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
วัตถุดิบที่เป็นอาหารสดและอาหารแช่แข็ง ได้แก่ ไก่สด ผัก ผลไม้ มันฝรั่งแช่แข็ง ไก่แปรรูปแช่แข็ง ชีส ไส้กรอก
ผักแช่แข็ง อาหารทะเลเป็นต้น
วัตถุดิบอื่นๆ ได้แก่ แป้ง เครื่องเทศ อาหารกระป๋อง ผลไม้แปรรูป กาแฟ น้าตาล บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
ที่มาของวัตถุดิบแต่ละประเภท มาจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ
1. แหล่ งที่ม าภายในประเทศ ได้แ ก่ ไก่สด ไส้ กรอก แป้ง น้ามัน ปาล์ ม ข้ าวสาร ครี มสด ผัก ผลไม้ น้าตาล
ส่วนประกอบที่ใช้แต่งหน้าไอศกรีม (Topping) สินค้าประเภทเครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น คิดเป็นร้อย
ละ 94.9 ของวัตถุดิบทั้งหมดโดยประมาณ
2. แหล่งที่มาจากต่างประเทศโดยนาเข้าจากต่างประเทศโดยตรง ได้แก่ แป้งเพรซเซลมิกซ์ มันฝรั่งแปรรูปแช่
แข็ง มันบด เนื้อวัวนาเข้า เครื่องเทศ เนยแข็ง เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 5.1 โดยประมาณ
วัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าของแต่ละแบรนด์ มีดังนี้
1. Mister Donut: มีวัตถุดิบหลักคือ แป้ง ไขมันสาหรับทอด ฟิลลิ่ง และ ช็อคโกแลตโค้ทติ้ง สั่งซื้อจากผู้ผลิต
ภายในประเทศ โดยบางส่วนต้องใช้วัตถุดิบที่นาเข้าจากต่างประเทศ
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2. KFC: มีวัตถุดิบหลักคือ ไก่สด ไก่แปรรูป แป้งและน้ามันสาหรับทอด ซึ่งสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ
หลายราย ส่วนวัตถุดิบที่ต้องนาเข้าจะประกอบไปด้วย เครื่องเทศ และมันฝรั่งแปรรูปแช่แข็ง ตามสูตรและ
มาตรฐานเฉพาะของ KFC
3. Auntie Anne’s: มีวัตถุดิบหลักคือแป้งเพรทเซล ซึ่งต้องซื้อตรงจากเจ้าของแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
4. Pepper Lunch: มีวัตถุดิบหลักคือ เนื้อ หมู ไก่ ปลาสด ข้าว ซอส สั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ โดยเนื้อวัว
ปลา และเครื่องปรุงรสบางประเภทต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
5. Cold Stone Creamery: มีวัตถุดิบหลักคือไอศกรีม ซึ่งสั่งผลิตจากโรงงานในเครือ (CRGM) โดยวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตนั้น ต้องนาเข้าจากเจ้าของแฟรนไชส์ในต่างประเทศบางส่วน เพื่อให้เป็นไปตามสูตรมาตรฐาน
ของ แบรนด์ Cold Stone Creamery
6. Chabuton: มีวัตถุดิบหลักคือ เส้นบะหมี่ และ หมูชาชู สั่งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศไทย ในส่วนของน้าซุป
สั่งซื้อหัวเชื้อจากเจ้าของแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
7. Ryu Chabu Chabu: มีวัตถุดิบหลักคือ เนื้อ กุ้ง ปลาหมึก ไก่ หมู และผัก สั่งซื้อจากผู้ผลิตหลายรายในประเทศ
ไทย
8. The Terrace: มีวัตถุดิบหลักคือ ข้าว เนื้อ กุ้ง ปลาหมึก ไก่ หมู ผัก และ น้ามันพืช สั่งซื้อจากผู้ผลิตหลายรายใน
ประเทศไทย
9. Yoshinoya: มีวัตถุดิบหลักคือเนื้อวัวชนิดพิเศษ ซึ่งต้องนาเข้าจากในต่างประเทศ ส่วนข้าว เนื้อหมู ไก่และผัก
ชนิดต่างๆสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ
10. Ootoya: มีวัตถุดิบหลักคือ เนื้อ หมู ไก่ ปลาสด โดย ปลาและซอสปรุงรสบางชนิดต้องนาเข้าจากเจ้าของ
แฟรนไชส์ในต่างประเทศ
11. Tenya: มีวัตถุดิบหลักคือ กุ้ง สั่งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศไทยและซอสปรุงรสบางชนิดต้องนาเข้าจากผู้ผลิต
ในต่างประเทศ
12. Katsuya: มีวัตถุดิบหลักคือ หมู สั่งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศไทย
คลังสินค้าและการจัดส่งวัตถุดิบ
ซีอาร์จี ได้มีระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า และการกระจายสินค้าและวัตถุดิ บเข้าสู่สาขา โดยมอบหมายให้
Exel Logistics (Far East) Ltd. เป็นผู้บริหารคลังสินค้า ทาหน้าที่ รับสินค้า , จัดเก็บสินค้า, จ่ายสินค้าให้สาขาตามเอกสารใบ
เบิก, ควบคุมอายุสินค้าภายในคลัง ซึ่งช่วยลดปริมาณงาน และความซ้าซ้อนของการทางาน อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง
อีกด้วย
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การผลิต
ขั้นตอนการผลิตอาหารของ CRG แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1. การผลิต ณ จุดจาหน่าย
2. การผลิตจากโรงงาน (โรงงานผลิตไอศกรีม ภายใต้ บริษัท ซี.อาร์.จี.แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด)
ขั้นตอนการผลิตของแต่ละแบรนด์ อยู่ภายใต้ข้อกาหนด และการควบคุมคุณภาพในทุกๆ ขั้นตอน ของผู้ให้สิทธิใน
แต่ละแบรนด์ โดยมีการฝึกอบรมพนักงาน และระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์
ที่ส่งมอบให้กับลูกค้าได้คุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการกาจัดของเสีย
เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซีอาร์จี มีนโยบายในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยไม่มีการ
ใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟม ยกเว้นบรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้ เพื่อเก็บความเย็นเท่านั้น
วิธีการกาจัดของเสียหรือวัตถุดิบที่เหลือใช้จากการผลิต ทุกๆ ร้านของแต่ละแบรนด์ จะมีระบบท่อน้าทิ้งและถังดัก
ไขมันก่อนที่จะระบายน้าสู่ท่อระบายน้าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้วัตถุดิบที่เหลือใช้จากการ
ผลิตบางชนิด เช่น น้ามันก็จะนามาจาหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนาไปใช้ในการผลิตสินค้าอื่นๆ ต่อไป เช่น สบู่
ไบโอดีเซล โดยมีข้อกาหนดว่า ผู้ซื้อน้ามันเก่าจะต้องมีเอกสารตัวจริง รับรองว่านาน้ามันเก่าไปขายต่อให้โรงงานใด และ ซี
อาร์จี ได้ตรวจสอบการซื้อ-ขายกับโรงงานปลายทางโดยสุ่มตรวจ 2-3 เดือนต่อครั้งจากการขอตรวจเอกสารการซื้อขายจาก
โรงงานผู้ซื้อปลายทาง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ามันเหล่านี้ไปสู่ตลาดผู้บริโภค
สาหรับน้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตไอศกรีม ที่โรงงาน บริษัท ซี.อาร์.จี.แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด จะถูกส่งเข้า
ระบบบาบัดน้าเสียที่ออกแบบโดยใช้วิธีกาจัดแบบ Anaerobic Digestion ตามด้วย Activated Sludge Process ซึ่งสามารถรับ
น้าเสียได้ถึง 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากนั้นน้าเสีย ที่ผ่านกระบวนการกาจัดแล้ว จะถูกส่งเข้าไปยังระบบบาบัดน้าเสีย
ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมนวนครก่อนที่จะปล่อยลงสู่ลาน้าสาธารณะต่อไป
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3.

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทได้กล่าวถึงปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทไว้ใน
เอกสารฉบับนี้ ซึ่งยังอาจมีความไม่แน่นอนอื่นที่ไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยง
อื่นๆนอกเหนือจากที่แสดงไว้ในเอกสารนี้ด้วย
3.1

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัจจัยภายนอกที่ทาให้เกิดความผันผวนของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ประกอบการ เช่นปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองและการชุมนุมทาง
การเมือง ปัญหาภัยธรรมชาติ ปัญหาเศรษฐกิจตกต่า และปัญหาราคาน้ามันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดจนความเสื่อม
โทรมของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ซึ่ ง ล้ วนส่ ง ผลกระทบอย่ างมี นั ย สาคั ญ ต่ อ การตั ด สิ น ใจในการเดิ น ทางของ
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อว่าการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้กระจายทาเลที่ตั้งของโรงแรม
ตามภู มิ ภาคต่ างๆ ทั้ ง ในและต่ างประเทศ รวมถึ ง มุ่ ง เน้ น ขยายธุ ร กิจ ด้ านการรั บ บริ ห ารโร งแรมมากขึ้ น ประกอบกั บ
ความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่าย การปรับตัวตามทิศทางการตลาด รวมทั้งการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น สาย
การบินและบริษัทนาเที่ยว ซึ่งสามารถช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบดังกล่าวได้พอสมควร
ธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริการด่วนนั้นอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อในสัตว์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหาร เช่น โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza หรือ Bird Flu)
เหตุ การณ์ ดัง กล่ าวได้ส่ง ผลกระทบต่ อ ยอดขายของบริ ษัท ในระยะแรกแต่ เ มื่ อผู้ บ ริโ ภคได้ รั บ ข้อ มู ลข่ าวสารที่ ถูกต้ อ ง
ผลกระทบนี้ก็ได้ลดลง อย่างไรก็ตามการที่ธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริการด่วนมีประเภทอาหารที่แตกต่างกันมากกว่า
10 แบรนด์ ประกอบด้วยอาหารหลักและอาหารเบาและมีกระจายตัวของสาขาครอบคลุมไปในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ
และตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ จะสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยภายนอกดังกล่าวได้
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังคงเน้นให้ความสาคัญเรื่องการวิจัยและพัฒนา ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และ
ช่องทางการตลาด เพื่อรองรับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
3.2

ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการแข่งขันทางธุรกิจ

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาโดยตลอด ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มจานวนของโรงแรมระดับบน
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคามากขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการเดิมได้มีการพัฒนาและปรับตัวเพื่อการแข่งขันมากขึ้น
ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้และกาไรของบริษัทบ้าง
ในส่วนของธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริการด่วนเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงมาโดยตลอด เพราะมี
คู่แข่งรายใหม่เข้ามาแข่งขันเสมอ เนื่องจากธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจทีม่ ีการป้องกันผูเ้ ข้าร่วมธุรกิจรายใหม่อยู่ในระดับต่า อีกทั้ง
ยังมีสินค้าชนิดใหม่ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และกาไรของ
บริษัทได้
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บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงสภาวะการแข่งขันที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด จึงได้ให้ความสาคัญด้านการพัฒนา
และการอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเน้นเรื่องคุณภาพของการให้บริการเพื่อให้แบรนด์เป็นที่ยอมรับ โดยมีทีม
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงในวงการธุรกิจร่วมอยู่ในทีมบริหาร อีกทั้งบริษัทยังให้ความสาคัญในการวางแผนการตลาดทั้ง
ในส่วนของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารและธุรกิจอาหารบริก ารด่วน โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจอาหารบริการด่วน
บริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกเมนูอาหารใหม่อย่างต่อเนื่อง และขยายตลาดให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ส่งผลให้
ชื่อเสียงของโรงแรมและแบรนด์อาหารและอาหารบริการด่วนที่เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค บริษัทมีค วาม
เชื่อมั่นว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้เป็นอย่างดี
3.3

ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการดาเนินธุรกิจภายใต้สัญญาแฟรนไชส์

บริษัทย่อยดาเนินธุรกิจอาหารและอาหารบริการด่วนทั้งหมดภายใต้สัญญาแฟรนไชส์จากผู้ให้สิทธิ (Franchisor)
ในต่างประเทศ ทั้งนี้สัญญาแฟรนไชส์ต่างๆนั้น มีการระบุเงื่อนไขและอายุของสัญญาไว้ หากสัญญาดังกล่าวครบกาหนด
และผู้ให้สิทธิในต่างประเทศไม่ประสงค์จะต่อสัญญาดังกล่าว หรือตกลงต่อสัญญาดังกล่าวภายใต้ข้อกาหนดหรือเงื่อนไขที่
ไม่เป็นคุณต่อบริษัทย่อย เช่น การปรับเพิ่มค่า Initial Fee สาหรับการเปิดสาขาใหม่ของร้านอาหารและอาหารบริการด่วน
หรือปรับเพิ่มอัตราส่วนแบ่งรายได้อย่างมีนัยสาคัญ กรณีนี้อาจส่งผลให้บริษัทสูญเสียรายได้จากการดาเนินธุรกิจอาหาร
บริการด่วนภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ไปทั้งหมดหรือบางส่วน
บริษัทได้ให้ความสาคัญในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้สิทธิมาโดยตลอดและเตรียมพร้อมในการเจรจาต่อ
อายุสัญญาแฟรนไชส์ล่วงหน้าก่อนที่สัญญาจะครบกาหนดในแต่ละคราว จากการที่บริษัทได้ร่วมงานกันกับเจ้าของแฟรน
ไชส์ในต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานานและมีประสบการณ์การบริหารงานแฟรนไชส์จนเป็นที่ยอมรับ ทาให้บริษัท
ประสบความสาเร็จในการต่อสัญญาแฟรนไชส์มาโดยตลอด
3.4
ความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้บางส่วนจากการดาเนินธุรกิจอาหารและอาหารบริการด่วนอันเป็นผลจากการต่อ
สัญญาเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจ
ช่องทางการจาหน่ายสาหรับธุรกิจอาหารและอาหารบริการด่วนที่ดาเนินการโดยบริษัทย่อย ทั้งในลักษณะร้านค้า
หรือการตั้งเคาน์เตอร์ ส่วนใหญ่จะเป็นการเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่ ซึ่งมีการระบุ
เงื่อนไขและอายุของสัญญาไว้ หากสัญญาดังกล่าวครบกาหนดและบริษัทย่อยไม่ได้รับการต่อสัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนของพื้นที่เช่าที่มีศักยภาพหรือหากผู้ให้เช่าตกลงต่อสัญญาเช่าภายใต้ข้อกาหนดหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นคุณต่อบริษัทย่อย
เช่น มีการปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยสาคัญหรือบริษัทย่อยอาจต้องชาระค่าตอบแทนสิทธิการเช่าหรือค่าจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นจานวนมาก บริ ษัทอาจได้รับผลกระทบจากการสูญเสียรายได้จากการดาเนินธุรกิจในพื้นที่เช่า
ดังกล่าวไปทั้งหมดหรือบางส่วน
อย่างไรก็ตามพื้นที่เช่าที่บริษัทย่อยมีสัญญาอยู่ในปัจจุบันมีกาหนดอายุสัญญาที่แตกต่างกันตามอายุและวันที่เริ่มทา
สัญญาเช่าพื้นที่แต่ละแห่ง ทาให้เป็นการกระจายความเสี่ยงได้บางส่วน ในขณะเดียวกันบริษัทก็มีการเปิดขยายสาขาใหม่
กระจายออกไปในท าเลที่ ห ลากหลายอยู่ ต ลอด รวมทั้ ง ยั ง ได้ ใ ห้ ค วามสาคั ญ กับ การพิ จ ารณาต่ อ สั ญ ญาในพื้ น ที่ ที่ ใ ห้
ผลตอบแทนที่น่าพอใจ โดยเริ่มเจรจาต่ออายุสัญญาก่อนที่สัญญาดังกล่าวจะครบกาหนดในแต่ละคราว โดยที่บริษัทย่ อยมี
แบรนด์อาหารและอาหารบริการด่วนที่เป็นที่นิยมติดตลาดและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ซึ่งสามารถดึงดูดให้ผู้บริโภค
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เข้ามาซื้อสินค้าและบริการอันเป็นปัจจัยสาคัญในการบริหารธุรกิจศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ประกอบกับการที่บริษัท
ย่อยมีการเช่าพื้นที่รวมกันขนาดใหญ่ เพื่อเป็นช่องทางการจาหน่ายอาหารและอาหารบริการด่วนมากกว่า 10 แบรนด์ ทาให้
บริ ษั ทย่ อ ยมั กจะได้ รับ การพิ จารณาเป็ นล าดับ ต้ นๆ ในการต่ อ อายุ สัญญาเช่ าจากผู้บ ริ ห ารพื้ นที่ เ ช่าในศูน ย์ การค้าและ
ห้างสรรพสินค้า
3.5

ความเสี่ยงจากการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้และสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว

ภายใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้ของบริษัทและสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง กาหนดให้
บริษัทดารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น โดยคานวณจากงบการเงินรวมทุกรายไตรมาสของบริษัท
และบริษัทย่อยไว้ในอัตราไม่เกิน 2:1 ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีระดับอัตราส่วนหนี้สินที่มี
ภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 0.75 เท่า
3.6

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัท ในเครือมีรายได้บางส่วนที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ซึ่งได้รับจากผู้จองห้องพักโรงแรมจาก
ต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมในการรับจ้างบริหารโรงแรม ซึ่งทางบริษัทได้มีการตั้งอัตราค่าห้องพักโดยพิจารณาจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในแต่ละปีจากการประเมินของนักวิเคราะห์ และได้ตั้งค่าเผื่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไว้อีกทอดหนึ่ง
รวมทั้งมีรายจ่ายบางส่วนที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศเช่น ค่า Initial Fee สาหรับการเปิดสาขาใหม่ของร้านอาหารประเภท
Franchise รวมทั้งการสั่งซื้อวัตถุดิบบางประเภทของธุรกิจอาหารบริการด่วนจากต่างประเทศ
อย่างไรก็ดี เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา ทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก
เมื่อเทียบกับรายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทและบริษัท ในเครือ ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่เกิดผลกระทบจาก
อัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นนัยสาคัญ นอกจากนี้ จากการที่บริษัทและบริษัทในเครือขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้
บริษัทและบริษัทในเครือมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อมีการแปลงค่าผลการดาเนินงานของธุรกิจ
ในต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทในงบการเงินรวมของบริษัท ในส่วนของการจั ดหาเงินนั้น โดยทั่วไป บริษัทจะกู้ยืมเงินใน
สกุลเดียวกับสินทรัพย์ที่บริษัทลงทุนเพื่อให้เกิดการหักกลบ หรือการป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ
(Natural Currency Hedging) ให้ได้มากที่สุด
3.7

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม 9,206.4 ล้านบาท คิดเป็น 59.2% ของหนี้สินรวม โดยหากอัตรา
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงทุก 0.25% จะส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงประมาณปีละ 10
ล้านบาท บริษัท และบริษัทในเครือตระหนักถึงความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว โดยบริหารจัดการความเสี่ยง
จากความผั น ผวนของอั ต ราดอกเบี้ ย ให้ เ ป็ น ไปตามคู่ มื อ การบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตามสภาวะของตลาดการเงิน ณ ขณะนั้ นๆ ทั้งนี้ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทและ
บริษัทในเครือในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 40 เป็นหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed rates)
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3.8

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

บริษัทมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจตามแนวทางพันธกิจของบริษัทฯ โดยการกาหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท
ให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงต่างๆที่บริษัทสามารถยอมรับได้
เรื่องความพร้อมทางธุรกิจ (Business Readiness) บริษัทฯมีการกาหนดแผนงานการขยายธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทางธุรกิจเพื่อรองรับนโยบายการเติบโตทางธุรกิจท่ามกลางการ
แข่งขันที่รุนแรงขึ้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่จาเป็นทุกระดับ ในขณะที่การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
โครงการใหม่ๆจะดาเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ ตลอดจนการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของคู่ค้าทุกกระบวนการ
การลงทุนเพิ่มเติมในต่างประเทศ (Foreign Investment) บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศเพิ่มเติมจาก
การลงทุ น ในประเทศมั ล ดี ฟ ส์ ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ การลงทุ น ใหม่ ๆ ในต่ า งประเทศ อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงของมู ลค่าเงินลงทุ น ความสาเร็จ ของโครงการ ภาระผูกพั นที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญา การขอใบอนุ ญาต และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือไปจากความเสี่ยงโดยทั่ วไปในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดี บริษัทมีมาตรการในการควบคุ ม
ดูแลการพัฒนาโครงการใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมถึงการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกกระบวนการในการประกอบธุรกิจของ
แต่ละประเทศอย่างละเอียดรอบคอบก่อนมีการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดตั้งทีมงานเพื่อติดตามความเป็นไป
ของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศนั้น และสาหรับการลงทุนในประเทศที่บริษัทไม่เคยดาเนิ นธุรกิจมา
ก่อน บริษัทลดความเสี่ยงจากการลงทุนผ่านนโยบายร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อศึกษาสภาวะตลาด
และเรียนรู้การดาเนินกิจการ จนกว่าจะมีความมั่นใจในการดาเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆ เพียงพอ ก่อนการตัดสินใจลงทุนใน
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในภายหลัง
3.9

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

บริษัทมุ่งเน้นตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ครอบคลุมทุกกระบวนการและทุกระดับ ว่าด้วย
การลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากเหตุต่างๆที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อชีวิตของลูกค้าและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับตลอดจนทรัพย์สินขององค์กรและทุกฝ่าย
การสรรหาบุคลากรและการสร้างความผูกพันกับองค์กร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศตาม
นโยบายการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงให้ความสาคัญกับการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลว่าด้วยการจ้างงานของคู่แข่ง
ทางธุรกิจ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับโครงสร้างผลตอบแทนทุกระดับอย่างเป็นระบบ ตลอดจนจัดตั้งทีมงานมี
บทบาทหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับขององค์กร
การบริหารความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ บริษัทมีนโยบายการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร เพื่อ
รองรับความต้องการที่จาเป็นทางธุรกิจ จึงจาเป็นต้องสรรหาระบบใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกกระบวนการและมี
ความสอดคล้ อ งตามกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ที่ มุ่ ง เน้ น ความพร้ อ มทางธุ ร กิ จ และการเติ บ โตทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการเดียวกันนี้จาเป็นต้องมีการคัดเลือกผู้ค้าที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาระบบที่
น่าเชื่อถือ
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การบริหารสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อ
บริหารจัดการสถานการณ์ตามระดับความรุนแรงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการจัดทาแผนความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Plan) โดยป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจและองค์กรได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
เหล่านั้นน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถบริหารได้
ด้านอุบัติภัยอื่นๆ เช่นภัยธรรมชาติ บริษัทให้ความสาคัญการบริหารจัดการป้องกันและการกอบกู้สถานการณ์ใน
เชิงรุก โดยมีการกาหนดระเบียบปฏิบัติการให้ทุกสาขาใช้ปฏิบัติ มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการตามกาหนด นอกจากนี้ยังมี
การกาหนดแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อรองรับความเสี่ยงเหล่านั้นอีกด้วย
3.10

ความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทมุ่งเน้นนโยบายการใช้เงินอย่างระมัดระวังภายในงบประมาณที่กาหนด และการบริหารความเสี่ยงตลอดจน
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มี
ความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจัดสรร
เงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอโดยสามารถบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อคงศักยภาพในการดาเนิน
ธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง
เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงิน และมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอเพื่อขยายกิจการ ลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ๆ และเข้า
ซื้อกิจการอื่น บริษัทมีการดารงอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมส่งผลให้บริษัทสามารถ
ดารงสภาพคล่องและสารองวงเงิน กู้จากสถาบันการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกระจายแหล่งเงินทุนให้มีความหลากหลาย และใช้เครื่องมือทางการเงินในการระดมทุน
อย่างเหมาะสม
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4.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินที่สาคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

4.1

ที่ดินและ อาคาร

4.1.1

ที่ดินที่ใช้ในการดาเนินงาน
บริษัท/บริษัทย่อย

ธุรกิจโรงแรม
1. บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด
(มหาชน)
2. บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จากัด

3. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จากัด

วัตถุประสงค์ของ
การถือครอง

มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 58
(ล้านบาท)

สถานที่ตั้ง

ประเภท / ขนาด

ลักษณะ
กรรมสิทธิ

อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

ที่ดินขนาด 42 ไร่

เจ้าของ

ดาเนินกิจการโรงแรม

1,519.2

อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตาบลกะรน
อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
ตาบลฉลอง (ราไวย์)
อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต

ที่ดินขนาด 24 ไร่

เจ้าของ

7.8

ที่ดินขนาด 41 ไร่

เจ้าของ

ให้เช่าระยะยาวแก่กองทุน
รวม
ดาเนินกิจการโรงแรม

ที่ดินขนาด 3 ไร่

เจ้าของ

อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

ที่ดินขนาด 2 ไร่

เจ้าของ

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 1

ภาระผูกพัน

นาสิทธิการเช่าที่ดินมาผูกพันหรือ
เป็นประกันหนี้ให้กับธนาคาร
ตามสัญญากู้เงิน วงเงิน 2,010 ลบ.
-

908.8

จานองเพื่อค้าประกันการกู้ยืมเงิน
วงเงิน 1,600 ลบ.

สร้างเป็นส่วนซักรีดของ
โรงแรม

23.7

-

สร้างเป็นโรงแรม

163.5

-

ให้เช่าระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

39.5

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

บริษัท/บริษัทย่อย

สถานที่ตั้ง

ประเภท / ขนาด

ลักษณะ
กรรมสิทธิ

4. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ จากัด

อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
ตาบลอ่าวนาง
อาเภอเมือง
จังหวัดกระบี่
อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต

ที่ดินขนาด 45 ไร่

เจ้าของ

สร้างเป็นโรงแรม

มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 58
(ล้านบาท)
142.2

ที่ดินขนาด 38 ไร่
ที่ดินขนาด 1 ไร่
ที่ดินขนาด 14 ไร่

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

สร้างเป็นโรงแรม
สร้างเป็นหอพักพนักงาน
สร้างเป็นโรงแรม

239.3
0.9
200.4

-

ที่ดินขนาด 43 ไร่

เจ้าของ

สร้างเป็นโรงแรม

969.7

-

ที่ดินขนาด 4 ไร่
1 งาน 50 ตรว.
ที่ดินขนาด 30 ไร่
3 งาน 3.4 ตรว.
ที่ดินขนาด 13 ไร่

เจ้าของ

สร้างเป็นโรงแรม

101.4

เจ้าของ

สร้างเป็นโรงแรม

644.8

เจ้าของ

สร้างเป็นโรงแรม

373.5

อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี

ที่ดินขนาด 5 ไร่
1 งาน 20 ตรว.

เจ้าของ

5. บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จากัด
6. บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จากัด
7. บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จากัด

8. บริษัท เอส.พี. เรียลตี้ พัทยา บีช จากัด
9. บริษัท โรงแรมกะรน ภูเก็ต จากัด
10. บริษัท โรงแรมกะตะ ภูเก็ต จากัด
ธุรกิจอาหาร
1. บริษัท ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด

วัตถุประสงค์ของ
การถือครอง

สร้างเป็นโรงงาน
ผลิตไอศกรีม
รวมมูลค่าที่ดินที่ใช้ดาเนินการ

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 2

29.2
5,363.9

ภาระผูกพัน
-

จานองเพื่อค้าประกันการกู้ยืมเงิน
วงเงิน 1,000 ลบ.
จานองเพื่อค้าประกันการกู้ยืมเงิน
วงเงิน 300 ลบ.
-

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

4.1.2

ที่ดินรอการพัฒนา
บริษัท/บริษัทย่อย

สถานที่ตั้ง

ประเภท / ขนาด

ลักษณะ
กรรมสิทธิ

1. บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จากัด

อาเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่
อาเภอเกาะกูด
จังหวัดตราด
อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
อาเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่
อาเภอกันตัง
จังหวัดตรัง

ที่ดินขนาด 31 ไร่

เจ้าของ

รอการพัฒนาเป็นโรงแรม

มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 58
(ล้านบาท)
99.3

ที่ดินขนาด 81 ไร่

เจ้าของ

รอการพัฒนาเป็นโรงแรม

119.2

-

ที่ดินขนาด 4 ไร่

เจ้าของ

รอการพัฒนา

81.4

-

ที่ดินขนาด 15 ไร่

เจ้าของ

รอการพัฒนา

58.7

-

ที่ดินขนาด 60 ไร่ 3
งาน 32 ตรว.

เจ้าของ

รอการพัฒนา

88.6

-

2. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเกาะกูด จากัด
3. บริษัท ทริปเปิลไนน์ เดคคอร์ จากัด
4. บริษัท เอส.พี เรียลตี้ ลันตา บีช จากัด
5. บริษัท เอส.พี เรียลตี้ หาดฝรั่ง รีสอร์ท
จากัด

วัตถุประสงค์ของ
การถือครอง

รวมมูลค่าที่ดินรอการพัฒนา

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 3

447.2

ภาระผูกพัน
-

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

4.1.3

อาคารและส่วนปรับปรุง
มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 58
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

ดาเนินกิจการ
โรงแรม

-

-

เจ้าของ

ดาเนินกิจการ
โรงแรม

2,310.6

จานองเพื่อค้าประกันการกู้ยืมเงิน
วงเงิน 2,010 ลบ.

เจ้าของ

ให้เช่าระยะยาวแก่กองทุน
รวม

283.3

-

โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย

เจ้าของ

หอพักพนักงาน
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
บีชรีสอร์ท สมุย

46.1

-

ตาบลกะรน
อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต

โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต

เจ้าของ

ดาเนินกิจการ
โรงแรม

1,291.4

จานองเพื่อค้าประกันการกู้ยืมเงิน
วงเงิน 1,600 ล้านบาท

อาเภอหัวหิน
จังหวัด
ประจวบคีรขี ันธ์

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

เจ้าของ

ดาเนินกิจการ
โรงแรม

574.2

-

ประเภทของ
กรรมสิทธิ

วัตถุประสงค์ของ
การถือครอง

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ
อาเภอบางละมุง
โรงแรมเซ็นทารา
จังหวัดชลบุรี
แกรนด์ มิราจ
บีชรีสอร์ท พัทยา
อาเภอเกาะสมุย
โรงแรมเซ็นทารา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี แกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย

เจ้าของ

อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท/บริษัทย่อย

สถานที่ตั้ง

ธุรกิจโรงแรม
1. บริ ษั ท โรงแรมเซ็ น ทรั ล พลาซา จ ากั ด
(มหาชน)

เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

2. บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จากัด

3. บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จากัด

ชื่อโรงแรม

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 4

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

บริษัท/บริษัทย่อย
4. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จากัด

5. บริ ษั ท โรงแรมเซ็ น ทรั ล แม่ ส อดฮิ ล ล์
จากัด
6. บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จากัด
7. บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จากัด
8. บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จากัด

9. บริษัท โรงแรมกะรน ภูเก็ต จากัด
10. บริษัท โรงแรมกะตะ ภูเก็ต จากัด
11. Centara Maldives Pvt. Ltd.

สถานที่ตั้ง

ชื่อโรงแรม

อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

โรงแรมเซ็นทารา
หาดใหญ่

อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
อาเภอเมือง
จังหวัดกระบี่
อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
ประเทศมัลดีฟส์

โรงแรมเซ็นทารา
แม่สอดฮิลล์รีสอร์ท
โรงแรมเซ็นทาราวิลลา
สมุย
โรงแรมเซ็นทาราวิลลา
ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์บีชรีสอร์ทและ
วิลลา กระบี่
โรงแรม เซ็นทารากะรนรี
สอร์ท ภูเก็ต
โรงแรม เซ็นทารากะตะรี
สอร์ท ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิ
รีสอร์ท และสปา มัลดีฟส์

ประเภทของ
กรรมสิทธิ

วัตถุประสงค์ของ
การถือครอง

เจ้าของ

ดาเนินกิจการโรงแรม

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 5

มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 58
(ล้านบาท)
349.3

ภาระผูกพัน
-

ให้เช่าระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

120.6

ดาเนินกิจการ
โรงแรม
ดาเนินกิจการ
โรงแรม
ดาเนินกิจการ
โรงแรม
ดาเนินกิจการ
โรงแรม

23.3

-

131.6

-

121.8

-

706.2

-

757.2

-

175.9

-

783.6

-

ดาเนินกิจการ
โรงแรม
ดาเนินกิจการ
โรงแรม
ดาเนินกิจการ
โรงแรม

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

บริษัท/บริษัทย่อย
12. R.M.L. Leisure Pvt. Ltd.

ธุรกิจอาหาร
1. บริษัท ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
2. บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด

สถานที่ตั้ง

ชื่อโรงแรม

ประเทศมัลดีฟส์

โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์
ไอส์แลนด์รีสอร์ท
และสปา มัลดีฟส์

อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
หลายแห่ง
จานวน 202 สาขา

ประเภทของ
กรรมสิทธิ

วัตถุประสงค์ของ
การถือครอง

เจ้าของ

ดาเนินกิจการ
โรงแรม

เจ้าของ

ดาเนินกิจการผลิต
ไอศกรีม
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายไก่ทอด
“เคเอฟซี”
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายของว่าง
“มิสเตอร์โดนัท”
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายของว่าง
“อานตี้ แอนน์”
ดาเนินกิจการ
ร้านอาหาร
“เปปเปอร์ลันช์”
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายราเมน
“ชาบูตง”

เป็นการเช่า

หลายแห่ง
จานวน 320 สาขา

เป็นการเช่า

หลายแห่ง
จานวน 126 สาขา

เป็นการเช่า

หลายแห่ง
จานวน 15 สาขา

เป็นการเช่า

หลายแห่ง
จานวน 15 สาขา

เป็นการเช่า

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 6

มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 58
(ล้านบาท)
962.4

ภาระผูกพัน
-

27.9

-

408.1

(1)

117.6

(1)

56.3

(1)

11.3

(1)

32.4

(1)

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

บริษัท/บริษัทย่อย

ประเภทของ
กรรมสิทธิ

วัตถุประสงค์ของ
การถือครอง

หลายแห่ง
จานวน 13 สาขา

เป็นการเช่า

จานวน 1 สาขา

เป็นการเช่า

หลายแห่ง
จานวน 13 สาขา

เป็นการเช่า

จานวน 4 สาขา

เป็นการเช่า

หลายแห่ง
จานวน 17 สาขา

เป็นการเช่า

หลายแห่ง
จานวน 3 สาขา

เป็นการเช่า

ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายไอศกรีมมิกซ์-อิน
ซูเปอร์พรีเมียม
“โคล สโตน ครีมเมอรี”่
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายบุฟเฟต์ ชาบู ชาบู
“ริว ชาบู ชาบู”
ครัวกลางสาหรับจัดเตรียม
อาหาร
“เดอะ เทอเรส”
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายข้าวหน้าเทมปุระ
“เทนยะ”
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายข้าวหน้าญี่ปุ่น
“โยชิโนยะ”
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายข้าวหน้าญี่ปุ่น
“คัตสึยะ”

สถานที่ตั้ง

ชื่อโรงแรม

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 7

มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 58
(ล้านบาท)
9.1

ภาระผูกพัน
(1)

6.3

(1)

30.8

(1)

14.7

(1)

38.0

(1)

7.1

(1)

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

บริษัท/บริษัทย่อย

สถานที่ตั้ง

3. บริ ษั ท ซี อ าร์ จี อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล ฟู้ ด
จากัด

หลายแห่ง
จานวน 45 สาขา

ชื่อโรงแรม

ประเภทของ
กรรมสิทธิ

วัตถุประสงค์ของ
การถือครอง

เป็นการเช่า

ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายอาหารญีป่ ุ่น
“โอโตยะ”

รวมมูลค่าของอาคารและส่วนปรับปรุง

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 8

มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 58
(ล้านบาท)
102.4

9,499.5

ภาระผูกพัน
-

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

4.2.

สิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า
บริษัท/บริษัทย่อย

ธุรกิจโรงแรม
1. บริ ษั ท โรงแรมเซ็ น ทรั ล พลาซา จ ากั ด
(มหาชน)
2. บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จากัด

3. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จากัด

4. Centara Maldives Pvt. Ltd.
5. R.M.L. Leisure Pvt. Ltd.
ธุรกิจอาหาร
1. บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด

ประเภทของ
การถือสิทธิ

วัตถุประสงค์ของ
การถือครอง

มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 58
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
ตาบลกะรน
อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

การเช่า

ดาเนินกิจการโรงแรม

635.4

-

การเช่า

ดาเนินกิจการโรงแรม

100.3

-

การเช่า

ดาเนินกิจการโรงแรม

158.6

ประเทศมัลดีฟส์
ประเทศมัลดีฟส์

การเช่า
การเช่า

ดาเนินกิจการโรงแรม
ดาเนินกิจการโรงแรม

382.8
202.4

ตามสัญญากู้เงินกับธนาคาร วงเงิน 2,300 ลบ.
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จากัด ตกลงจะไม่
จาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
ในสิ ทธิ การเช่าช่วงที่ ดิน รวมทั้ งอาคารและสิ่ ง
ปลูกสร้าง โดยไม่ได้รับความยินยอมจากธนาคาร
-

หลายแห่ง

การเช่า

6.6

(1)

หลายแห่ง

การเช่า

ดาเนินกิจการผลิตและ
จาหน่ายไก่ทอด
“เคเอฟซี”
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายของว่าง
“มิสเตอร์โดนัท”

4.7

(1)

สถานที่ตั้ง

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 9

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

บริษัท/บริษัทย่อย

สถานที่ตั้ง

ประเภทของ
การถือสิทธิ

หลายแห่ง

การเช่า

หลายแห่ง

หลายแห่ง

2. บริ ษั ท ซี อ าร์ จี อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล ฟู้ ด
จากัด

หลายแห่ง

วัตถุประสงค์ของ
การถือครอง

ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายของว่าง
“อานตี้ แอนส์”
การเช่า
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายอาหารญีป่ ุ่น
“เทนยะ”
การเช่า
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายอาหารญีป่ ุ่น
“คัตสึยะ”
การเช่า
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายอาหารญีป่ ุ่น
“โอโตยะ”
รวมมูลค่าสิทธิการเช่าและส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 10

มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 58
(ล้านบาท)
8.5

ภาระผูกพัน
(1)

1.1

(1)

0.9

(1)

20.8

1,522.1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

4.3

เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่นที่ใช้ในการดาเนินงาน
บริษัท/บริษัทย่อย

ธุรกิจโรงแรม
1. บริ ษั ท โรงแรมเซ็ น ทรั ล พลาซา จ ากั ด
(มหาชน)

2.
3.

4.
5.
6.
7.

สถานที่ตั้ง

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ
โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ มิราจ
บีชรีสอร์ท พัทยา
บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จากัด
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ รี
สอร์ทและวิลลา หัวหิน
บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จากัด
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีช
รีสอร์ท สมุย
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีช
รีสอร์ท ภูเก็ต
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีช
รีสอร์ท วิลลา กระบี่
บริษัท เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ จากัด
โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จากัด
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลแม่สอดฮิลล์ จากัด
โรงแรมเซ็นทารา
แม่สอดฮิลล์รีสอร์ท
บริษัท เซ็นทรัลกะรนวิลเลจ จากัด
โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต

ประเภทของ
การถือสิทธิ

วัตถุประสงค์ของ
การถือครอง

มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 58
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

เจ้าของ

ดาเนินกิจการโรงแรม

203.9

-

เจ้าของ

ดาเนินกิจการโรงแรม

823.5

-

เจ้าของ

ดาเนินกิจการโรงแรม

77.7

-

เจ้าของ

ดาเนินกิจการโรงแรม

2.1

-

เจ้าของ

ดาเนินกิจการโรงแรม

647.7

-

เจ้าของ

ดาเนินกิจการโรงแรม

88.2

-

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

ดาเนินกิจการโรงแรม
ดาเนินกิจการโรงแรม
ดาเนินกิจการโรงแรม

27.4
59.5
7.0

-

เจ้าของ

ดาเนินกิจการโรงแรม

27.3

-

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 11

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

บริษัท/บริษัทย่อย
8. บริษัท เซ็นทรัลกระบี่เบย์รีสอร์ท จากัด
9. บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จากัด

10. บริษัท เซ็นทาราอินเตอร์เนชัน่ แนลแมน
เนจเม้นท์ จากัด
11. บริษัท โรงแรมกะรนภูเก็ต จากัด
12. บริษัท โรงแรมกะตะภูเก็ต จากัด
13. Centara Maldives Pvt. Ltd.
14. R.M.L. Leisure Pvt. Ltd.
ธุรกิจอาหาร
1. บริษัท ซีอาร์จี แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
2. บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด

ประเภทของ
การถือสิทธิ

วัตถุประสงค์ของ
การถือครอง

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีช
รีสอร์ทและวิลลา กระบี่
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชัน เซ็น
เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
ถนนพระราม 1
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
ประเทศมัลดีฟส์
ประเทศมัลดีฟส์

เจ้าของ

ดาเนินกิจการโรงแรม

มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 58
(ล้านบาท)
117.7

เจ้าของ

ดาเนินกิจการโรงแรม

183.7

-

เจ้าของ

1.9

-

เจ้าของ

ดาเนินกิจการรับบริหาร
โรงแรม
ดาเนินกิจการโรงแรม

83.7

-

เจ้าของ

ดาเนินกิจการโรงแรม

32.7

-

เจ้าของ
เจ้าของ

ดาเนินกิจการโรงแรม
ดาเนินกิจการโรงแรม

414.4
151.9

-

อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
หลายแห่ง

เจ้าของ

ดาเนินกิจการผลิต
ไอศกรีม
ดาเนินกิจการผลิตและ
จาหน่ายไก่ทอด
“เคเอฟซี”

27.6

-

290.7

-

สถานที่ตั้ง

เจ้าของ

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 12

ภาระผูกพัน
-

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

บริษัท/บริษัทย่อย

สถานที่ตั้ง

ประเภทของ
การถือสิทธิ

วัตถุประสงค์ของ
การถือครอง

หลายแห่ง

เจ้าของ

ดาเนินการผลิต
และจาหน่ายของว่าง
“มิสเตอร์โดนัท”

หลายแห่ง

เจ้าของ

หลายแห่ง

เจ้าของ

หลายแห่ง

เจ้าของ

หลายแห่ง

เจ้าของ

หลายแห่ง

เจ้าของ

หลายแห่ง

เจ้าของ

ดาเนินการผลิต
และจาหน่ายของว่าง
“อานตี้ แอนส์”
ดาเนินกิจการ
ร้านอาหาร
“เปปเปอร์ลันช์”
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายราเมน
“ชาบูตง”
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายไอศกรีม มิกซ์-อิน
ซูเปอร์พรีเมียม
“โคล สโตน ครีมเมอรี”่
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายบุฟเฟต์ ชาบู ชาบู
“ริว ชาบู ชาบู”
ดาเนินการผลิตและจาหน่าย
อาหารไทย “เดอะ เทอเรส”
ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 13

มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 58
(ล้านบาท)
111.5

ภาระผูกพัน
-

46.0

-

10.4

-

18.9

-

10.8

-

2.3

-

12.3

-

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

บริษัท/บริษัทย่อย

3. บริ ษั ท ซี อ าร์ จี อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล ฟู้ ด
จากัด

หมายเหตุ
(1)

สถานที่ตั้ง

ประเภทของ
การถือสิทธิ

หลายแห่ง

เจ้าของ

วัตถุประสงค์ของ
การถือครอง

ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายข้าวหน้าเทมปุระ
“เทนยะ”
หลายแห่ง
เจ้าของ
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายข้าวหน้าญี่ปุ่น
“โยชิโนยะ”
หลายแห่ง
เจ้าของ
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายข้าวหน้าญี่ปุ่น
“คัตสึยะ”
หลายแห่ง
เจ้าของ
ดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายอาหารญีป่ ุ่น
“โอโตยะ”
รวมมูลค่าของเครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์อนื่ ที่ใช้ในการดาเนินงาน

มูลค่าตามบัญชี
ณ 30 มิ.ย. 58
(ล้านบาท)
8.9

ภาระผูกพัน

39.6

-

7.7

-

67.8

-

3,604.8

รายละเอียด
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด ให้คามั่นว่าตราบเท่าที่มหี นี้สิน (เงินกู้ยืมและโอดี) ค้างชาระอยู่กับธนาคารจะไม่จาหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพันใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าในจานวนเกินกว่าที่ตกลงตามสัญญา โดยมิได้รับคายินยอมจากธนาคาร

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 14

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

4.4

สรุปสาระสาคัญของสัญญาในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ธุรกิจโรงแรม
1.
1.1

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
สัญญา
เช่าช่วงที่ดินและ/ หรืออาคารสิ่งปลูกสร้าง
คู่สัญญา
บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จากัด (“CID”)
ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และได้ทาสัญญาเช่าที่ดินและ/ หรืออาคารกับการ
รถไฟแห่งประเทศไทย (“การรถไฟ”)
ระยะเวลาสัญญา
19 ธันวาคม 2551 ถึง 18 ธันวาคม 2571
อายุสัญญา
20 ปี
การต่ออายุสัญญา
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
บริษัททาสัญญาเช่าช่วงทรัพย์สิน ซึ่งประกอบด้วย อาคารโรงแรมโซฟิเทลเซ็น
ทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ (เดิมชื่อ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว) และส่วน
ปรั บ ปรุ ง อาคารโรงแรม พร้ อ มทั้ ง ทรั พ ย์ สิ น ครุ ภัณ ฑ์ กั บ บริ ษั ท เซ็ น ทรั ล
อินเตอร์พัฒนา จากัด (“ผู้ให้เช่าช่วง”) โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าผลประโยชน์
ตอบแทนการได้สิทธิเช่าช่ วง และค่าเช่าสาหรับการเช่าช่วงสิ นทรัพย์รายปี
ให้ แก่ผู้ใ ห้ เช่ าช่ วงตลอดอายุสัญญาเช่ าเป็น จ านวนเงิน รวม 2,556 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าครุภัณฑ์ให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงตลอดอายุสัญญา
เช่าเป็นจานวนเงินรวม/31/ล้านบาท
ทรั พ ย์ สิน ที่ เ ช่ าที่ บ ริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การบู ร ณะพั ฒ นา ปรั บ ปรุง หรื อ ก่อ สร้ าง
แก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือสร้างทดแทนทรัพย์สินเดิมตามสัญญานี้
ให้ต กเป็น กรรมสิ ทธิ์ ของ รฟท. ทั นที ที่มี การดาเนิ นการดั งกล่าวแล้ วเสร็ จ
นอกจากนี้ บริษัทต้องส่งมอบครุภัณฑ์ที่เช่าตามรายการในสัญญาเช่าให้แก่
รฟท. เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาเช่ าตามสภาพตามสมควรและอายุ ก ารใช้ ง านใน
ขณะนั้น
การยกเลิกสัญญา
เมื่อคู่สัญญาทาผิดเงื่อนไขของสัญญา

1.2

สัญญา
คู่สัญญา
ระยะเวลาสัญญา
อายุสัญญา
การต่ออายุสัญญา
สรุปสาระสาคัญของสัญญา

Service Agreement
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จากัด
1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 สาหรับสัญญาปัจจุบัน
1 ปี
ต่ออายุสัญญาทุก 1 ปี
บริษัทได้รับข้อมูลทางธุรกิจและคาแนะนาต่างๆ อันเกี่ยวกับการตัดสินใจที่
เป็นประโยชน์ โดยมีอัตราค่าบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 15

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

1.3

การยกเลิกสัญญา

เมื่อมีการทาผิดเงื่อนไขของสัญญา คู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษร

สัญญา
คู่สัญญา
ระยะเวลาสัญญา

Hotel Management Agreement
Regent Maldives Private Limited
16 กรกฎาคม 2551 ถึง 16 กรกฎาคม 2572 (ขึ้นอยู่กับความสาเร็จของการต่อ
สัญญาเช่าที่ดินโครงการโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอร์แลนด์รีสอร์ทและสปา
มัลดีฟส์)
สัญ ญาสามารถต่อ อายุไ ด้ โดยพิ จารณาจากการต่อ อายุสัญญาเช่าที่ดิ นของ
โครงการในคราวต่อๆ ไป
บริษัทเข้าบริหารงานโรงแรม โดยได้รับ Management Fee ซึ่งประกอบ
ด้วย (1) Basic Fee ซึ่งคิดเป็นร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามที่
ระบุไว้ในสัญญา และ (2) Incentive Fee คิดเป็นร้อยละของกาไรขั้นต้นจาก
การดาเนินงาน ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
เมื่อมีการทาผิดเงื่อนไขของสัญญา คู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้โดย
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

การต่ออายุสัญญา
สรุปสาระสาคัญของสัญญา

การยกเลิกสัญญา

2.
2.1

2.2

บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จากัด
สัญญา
เช่าที่ดิน อาคารโรงแรมและทรัพย์สินของโรงแรมรถไฟหัวหิน
คู่สัญญา
การรถไฟแห่งประเทศไทย (“การรถไฟ”)
ระยะเวลาสัญญา
15 มกราคม 2529 ถึง15 มกราคม 2559
การต่ออายุสัญญา
สามารถต่อสัญญาออกไปได้โดยอัตโนมัติอีก 3 ปี 4 เดือนและมีสิทธิที่จะต่อ
อายุสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ๆ ละ 15 ปี โดยผู้เช่าต้องแจ้งความจานงกับผู้ให้เช่า
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 เดือนก่อนวันหมดอายุ
สัญญาแต่ละครั้ง
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
บริษัทจะต้องจ่ายค่าเช่าตามจานวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 15
มกราคม 2529 นอกจากนี้บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาโดยนา
หนังสือค้าประกัน ซึ่งออกโดยธนาคารเพื่อเป็นการประกันแก่การรถไฟ
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูก
สร้างที่บริษัทเป็นผู้จัดหาเพิ่มเติมรวมทั้งส่วนที่ติดตั้งเพิ่มให้แก่การรถไฟ
การยกเลิกสัญญา
เมื่อคู่สัญญาทาผิดเงื่อนไขของสัญญา
สัญญา
Hotel Management Agreement
คู่สัญญา
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) (“CPH”)
ระยะเวลาสัญญา
1 มกราคม 2555 ถึง 15 พฤษภาคม 2562 สาหรับสัญญาปัจจุบัน
อายุสัญญา
7 ปี 4.5 เดือน
การต่ออายุสัญญา
สามารถต่อสัญญาออกไปได้โดยอัตโนมัติอีก 3 ปี 4 เดือน
ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 16

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

สรุปสาระสาคัญของสัญญา

การยกเลิกสัญญา

3.

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ จากัด
สัญญา
คู่สัญญา
ระยะเวลาสัญญา
การต่ออายุสัญญา

สรุปสาระสาคัญของสัญญา

การยกเลิกสัญญา

4.

CPH เข้าบริหารงานโรงแรม โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่า Management Fee คิด
เป็นร้อยละของรายได้ และร้อยละของกาไรขั้นต้นจากการดาเนินงาน โดยงาน
บริหารจะ
คลอบคลุมถึง
 การคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงาน
 การบริหารงานทั่วไปภายในโรงแรม
 การตลาด และ ส่งเสริมการขาย
 การจัดซื้อ
เมื่อมีการทาผิดเงื่อนไขของสัญญา คู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษร

เช่าช่วงที่ดินและอาคารในส่วนของโรงแรม
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (ผู้ให้เช่าช่วง)
22 เมษายน 2548 ถึง 22 ธันวาคม 2575
ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้เช่าสามารถต่ออายุสัญญาเช่าหลักออกไปได้ ผู้ให้เช่าตก
ลงให้ผู้เช่าช่วงต่อสัญญาเช่าออกไปอีก โดยคู่สัญญาจะเจรจาเงื่อนไขและราคา
ที่เหมาะสมของสัญญาดังกล่าวต่อไป เมื่อทาการตกลงได้แล้ว ผู้เช่าช่วงตกลง
ต่อสัญญาเช่าอีกในระยะเวลาที่เท่ากันหลังจากครบระยะเวลาเช่า โดยผู้เช่าช่วง
จะต้องลงนามในสัญญาต่ออายุหรือสัญญาเช่าใหม่ภายในปี 2572
บริษัทได้ทาสัญญาเช่าช่วงที่ดินและอาคารในส่วนของโรงแรมจากกองทุนรวม
ธุรกิจไทย 4 เพื่อพัฒนาและใช้ประกอบการดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมหรือ
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าและค่าเช่ารายปีให้แก่
กองทุนตลอดอายุของสัญญาเป็นจานวนเงิน 1,188.75 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้
ชาระค่าเช่าล่วงหน้าเมื่อลงนามในสัญญาเป็นจานวนเงิน 275 ล้านบาท สาหรับ
ส่วนที่เหลือจะถูกทยอยชาระคืนเป็นรายปี ตลอดระยะเวลาของสัญญา
สัญญายกเลิกเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า หรือเมื่อสัญญาเช่าหลักสิ้นสุดลง
หรือผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา เมื่อผู้เช่าช่วงนาทรัพย์สินที่เช่าไปให้ผู้อื่น
เช่ า ช่ ว ง หรื อ จ าหน่ า ย จ่ า ย โอนสิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาเช่ า ช่ ว ง หรื อ น าไปเป็ น
หลักประกันการชาระหนี้ให้แก่บุคคลอื่น โดยผิ ดเงื่อนไขของสัญญา เว้นแต่
ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา จากัด
สัญญา
Rental Agreement
คู่สัญญา
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จากัด (“CDS”)
ระยะเวลาสัญญา
1 มิถุนายน 2537 ถึง 31 พฤษภาคม 2567 สาหรับสัญญาปัจจุบัน
ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 17

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

อายุสัญญา
การต่ออายุสัญญา
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
การยกเลิกสัญญา

30 ปี
CDS ตกลงเช่ าส่ วนหนึ่ ง ของอาคารของบริ ษั ท เพื่ อ ใช้ ป ระกอบกิจ การ
ศูนย์การค้า โดยมีรายได้รวมประมาณ 428 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญา
คู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อมีการทาผิด
เงื่อนไขของสัญญา

ธุรกิจอาหารเครือข่าย
1.
1.1

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด (“CRG”)
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม “Mister Donut”
สัญญา
Master Franchise Agreement
คู่สัญญา
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด และ Duskin Co., Ltd.
วันที่ทาสัญญา
1 เมษายน 2541
อายุสัญญา
20 ปี
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
Duskin Co.,Ltd. ให้สิทธิใช้เครื่องหมายการค้า ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
ต่าง ๆ ในการผลิต และจาหน่ายอาหารประเภทโดนัท ขนมอบ และอาหาร
ประเภทอื่น ๆ สนับสนุนการดาเนินงานร้านค้าภายในประเทศ โดยกาหนด
ค่าตอบแทนเป็นอัตราร้อยละตามสัญญา และไม่มีข้อตกลงเรื่องจานวนสาขา
ขั้นต่าที่ต้องเปิดในแต่ละปี
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ้นสุดเมื่อบริษัทเลิกกิจการ หรือเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดข้อตกลงใน
สัญญา

1.2

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม “เค เอฟ ซี”
สัญญา
International Franchise Agreement
คู่สัญญา
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด กับบริษัท ยัม เรสเทอรองส์ อินเตอร์
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด (เดิมชื่อ Tricon International (Thailand) Co.,
Ltd.)
วันที่ทาสัญญา
วันที่เปิดของแต่ละสาขา
อายุสัญญา
แต่ละสาขามีอายุสัญญา 10 ปีนับจากวันที่เปิดดาเนินกิจการและสามารถขอต่อ
อายุสัญญาได้อีกคราวละ 10 ปี
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
บริษัท ยัม เรสเทอรองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด ให้สิทธิ
CRG ใช้เครื่องหมายการค้า “เค เอฟ ซี” รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
ต่าง ๆ ในการผลิต การวิจัยพัฒนา การตลาดและส่งเสริมการขาย การทดสอบ
คุ ณภาพอาหาร และจ าหน่ ายผลิ ต ภั ณฑ์ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานและให้
ข่าวสารที่จาเป็นเพื่อใช้ในการพัฒนาการดาเนินงาน โดยกาหนดค่าตอบแทน
ในขั้นต้นและเป็นอัตราร้อยละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี
ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 18

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา

สัญญาสิ้นสุดเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดข้อตกลงในสัญญา

1.3

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม “อานตี้ แอนส์”
สัญญา
Development Agreement และ Trademark License Agreement
คู่สัญญา
Auntie Anne’s, Inc. กับ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด (ซึ่งเป็นผู้
ได้รับโอนสิทธิต่อจาก บริษัท ฟู้ด โนเวลตี้ส์ จากัด)
วันที่ทาสัญญา
15 พฤษภาคม 2545
อายุสัญญา
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 พฤษภาคม 2570
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
Auntie Anne’s, Inc. ให้สิทธิบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด (ซึ่งเป็น
ผู้ได้รับโอนสิทธิต่อจากบริษัท ฟู้ด โนเวลตี้ส์ จากัด ) ให้ใช้เครื่องหมายการค้า
ให้ค วามช่วยเหลือ ด้านเทคนิ คต่างๆ ในการผลิ ตและจ าหน่ายขนมอบและ
เครื่องดื่มภายใต้ชื่อ “AUNTIE ANNE’S” โดยกาหนดอัตราค่าตอบแทนใน
อัตราที่ตกลงร่วมกัน และบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้
ตามสัญญา และมีข้อตกลงเรื่องจานวนสาขาขั้นต่าที่ต้องเปิดในแต่ละปีซึ่งที่
ผ่านมาบริษัทสามารถเปิดสาขาได้สูงกว่าข้อตกลงมาโดยตลอด แต่ทั้งนี้ หาก
บริษัท ไม่สามารถเปิดสาขาขั้ นต่าได้ตามข้อตกลง ก็สามารถที่จ ะเจรจากับ
เจ้าของสิทธิเกี่ยวกับสาเหตุและมาตรการดาเนินการต่อไป
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ้นสุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาและ
ตาม Development Schedule

1.4

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม “เปปเปอร์ ลันช์”
สัญญา
Master Franchise Agreement
คู่สัญญา
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด กับ SFBI (Asia Pacific) Pte. Ltd.
วันที่ทาสัญญา
17 พฤศจิกายน 2550
อายุสัญญา
10 ปีและสามารถต่ออายุได้อีก 10 ปี
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
SFBI (Asia Pacific) Pte. Ltd. ให้สิทธิ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป
จากัด ให้ใช้เครื่องหมายการค้า,ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆในการผลิต
และ จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยก าหนดค่ า ตอบแทนเป็ น อั ต ราร้ อ ยละ จาก
ยอดขาย และมีข้อตกลงเรื่องจานวนสาขาที่ต้องเปิดในแต่ละปี
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ้นสุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา

1.5

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม “ชาบูตง”
สัญญา
Franchise Agreement
คู่สัญญา
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด กับ Globeat Japan Inc.
วันที่ทาสัญญา
29 ธันวาคม 2552
อายุสัญญา
10 ปี และสามารถต่ออายุได้ตามที่บริษัทตกลงร่วมกัน
ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 19

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

สรุปสาระสาคัญของสัญญา

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา

Globeat Japan Inc. ให้สิทธิ บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด ใช้
เครื่องหมายการค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ในการผลิต
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการดาเนินงานและให้ข่าวสารที่จาเป็นเพื่อใช้ใน
การพัฒนาการดาเนินงาน โดยกาหนดค่าตอบแทนในขัน้ ต้นและเป็นอัตราร้อย
ละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี
สัญญาสิ้นสุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา

1.6

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม “โคล สโตน ครีมเมอรี่”
สัญญา
Master Franchise Agreement
คู่สัญญา
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด กับ KAHALA FRANCHISE CORP.
วันที่ทาสัญญา
30 ธันวาคม 2552
อายุสัญญา
20 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 10 ปี
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
Kahala Franchise Corp ให้สิทธิ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด ใช้
เครื่ อ งหมายการค้ า องค์ ค วามรู้ และ เครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา เพื่ อ
ดาเนินงานร้านค้าภายในประเทศ ภายใต้ชื่อ “ Cold Stone Creamery” และขาย
สินค้าภายใต้ฉลากของผู้ให้สิทธิในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตในประเทศ เพื่อเป็น
การตอบแทนสิทธิดังกล่าว บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด ตกลงจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่ระบุในสัญญา และต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดและ
เงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ้นสุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา

1.7

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม “เดอะ เทอเรส”
สัญญา
สัญญาจ้างบริหารงาน
คู่สัญญา
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด กับ บริษัท ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จากัด
วันที่ทาสัญญา
1 พฤษภาคม 2553
อายุสัญญา
3 ปี และสามารถต่ออายุได้คราวละ 3 ปี
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด เป็นผู้รับจ้างบริหารจัดการ “ร้านอาหาร
เดอะ เทอเรส” ให้กับ บริษัท ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จากัด จานวน 6 สาขา พร้อม
ทั้งได้ซื้อลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า สูตรการผลิต รวมทั้งการบริหารจัดการ
ภายใต้แบรนด์ “เดอะ เทอเรส” รวมถึงสิทธิในการขยายสาขาทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ้นสุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา

1.8

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม “โยชิโนยะ”
สัญญา
Franchise Agreement
คู่สัญญา
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด กับ Globeat Japan Inc.
ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 20

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

วันที่ทาสัญญา
อายุสัญญา
สรุปสาระสาคัญของสัญญา

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
1.9

29 ธันวาคม 2552
10 ปี และสามารถต่ออายุได้ตามที่บริษัทตกลงร่วมกัน
Globeat Japan Inc. ให้สิทธิ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด ใช้
เครื่องหมายการค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ในการผลิต
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการดาเนินงานและให้ข่าวสารที่จาเป็นเพื่อใช้ใน
การพัฒนาการดาเนินงาน โดยกาหนดค่าตอบแทนในขั้นต้นและเป็นอัตราร้อย
ละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี
สัญญาสิ้นสุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม “เทนยะ”
สัญญา
Franchise Agreement
คู่สัญญา
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด กับ Ten Corporation
วันที่ทาสัญญา
1 พฤษภาคม 2556
อายุสัญญา
10 ปี และสามารถต่ออายุได้ตามที่บริษัทตกลงร่วมกัน
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
Ten Corporation ให้ สิท ธิ บริ ษัท เซ็ นทรั ล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด ใช้
เครื่องหมายการค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ในการผลิต
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการดาเนินงานและให้ข่าวสารที่จาเป็ นเพื่อใช้ใน
การพัฒนาการดาเนินงาน โดยกาหนดค่าตอบแทนในขั้นต้นและเป็นอัตราร้อย
ละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ้นสุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา

1.10 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม “คัตสึยะ”
สัญญา
Katsuya Franchise Agreement
คู่สัญญา
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด และ
Arcland Service(H.K.) Co.,Ltd.
วันที่ทาสัญญา
1 สิงหาคม 2556
อายุสัญญา
20 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 20 ปี
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
Arcland Service(H.K.) Co.,Ltd. ให้สิทธิ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป
จากัด ใช้เครื่องหมายการค้า รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆ ในการ
ผลิตจาหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการดาเนินงานและให้ข่าวสารที่จาเป็นเพื่อ
ใช้ในการพัฒนาการดาเนินงาน โดยกาหนดค่าตอบแทนในขั้นต้นและเป็น
อัตราร้อยละจากยอดขายสุทธิในแต่ละปี
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ้นสุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 21

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

1.11

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม “โอโตยะ”
สัญญา
Master Franchise Agreement
คู่สัญญา
บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จากัด กับ Ootoya Holdings Co., Ltd.
วันที่ทาสัญญา
31 สิงหาคม 2554
อายุสัญญา
10 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 10 ปี
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
Ootoya Holdings Co., Ltd. อนุญาตให้ บริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด
จ ากั ด ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา สิ ท ธิ
เครื่ อ งหมายการค้ า และสิ ท ธิ ใ นการให้ ผู้ รั บ สิ ท ธิ ต่ อ ด าเนิ น งานร้ า นค้ า
ภายในประเทศภายใต้ชื่อ “OOTOYA” เพื่อเป็นการตอบแทนสิทธิดังกล่าว
บริ ษั ท ตกลงจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มต่ า งๆตามที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาและปฏิ บั ติ ต าม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
สัญญาสิ้นสุดเมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา

1.12

สัญญา
คู่สัญญา
ระยะเวลาสัญญา
อายุสัญญา
การต่ออายุสัญญา
สรุปสาระสาคัญของสัญญา
การยกเลิกสัญญา

Service Agreement
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จากัด
1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 สาหรับสัญญาปัจจุบัน
1 ปี
ต่ออายุสัญญาทุก 1 ปี
บริษัทได้รับข้อมูลทางธุรกิจและคาแนะนาต่างๆ อันเกี่ยวกับการตัดสินใจที่
เป็นประโยชน์ โดยมีอัตราค่าบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา
เมื่อมีการทาผิดเงื่อนไขของสัญญา คู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษร

ส่วนที่ 3.1 (4) หน้าที่ 22

ส่วนที่ 3 ผูอ้ อกตราสารหนี้

5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริ ษทั ไม่มีคดีความที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่มีจานวนสูงกว่า
ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้

ส่วนที่ 3.1 (5) หน้าที่ 1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

6.

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
Home Page

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
Central Plaza Hotel Public Company Limited
ธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร อาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ
0107536001389 (เดิมเลขที่ บมจ. 212)
http://www.centarahotelsresorts.com

ทุนเรือนหุ้น ณ 30 มิถุนายน 2558
ทุนจดทะเบียน: 1,350,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว: 1,350,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
สานักงานใหญ่ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
สถานที่ตั้ง
999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร10330
โทรศัพท์
02-769-1234
โทรสาร
02-769-1235
สานักงาน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ
สถานที่ตั้ง
1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02-541-1234
โทรสาร
02-541-1087
6.2

บุคคลอ้ำงอิง

นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-229-2800

นายทะเบียนหุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 และ ครั้ง
ที่ 3/2553 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-256-2325

ส่วนที่ 3.1 (6) หน้าที่ 1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 และ
2/2554 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ชั้น 15 เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-296-3582
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 และ
ครั้งที่ 1/2557 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี (ไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
โทร. 02-626-7777
ผู้สอบบัญชี

บุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3756
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต้
โทรศัพท์ 02-677-2060

สถาบันการเงินทีต่ ิดต่อเป็นประจา ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140
โทรศัพท์ 02-888-8888
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-544-1835
ที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มี

ส่วนที่ 3.1 (6) หน้าที่ 2

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

8.
8.1

การจัดการ
โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)

Board of Director

Nomination &
Compensation Committee

Audit
Committee

Risk Management & Corporate
Government Committee

Chief Executive
Officer - Hotel

Chief Executive
Officer - Food
President

Chief Operating
Officer - Hotel

SVP Corporate Affairs &
Social Responsibilities

Chief Operating
Officer - Food

EVP Human
Resources

VP Operation

SVP Finance &
Administration

VP Human
Resources

VP Business
Development

VP KFC

SVP Marketing

VP Procurement

VP Ootoya

SVP Operations &
Special Projects

VP Brand
Marketing &
Digital
VP Sales

SVP Operations

VP Design & Technical
Services

VP Operations

Chief Financial
Officer

SVP Corp Strategy
& Development
SVP Business
Development

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับ ดูแล รวมทั้ง คณะผู้ บริหาร โดยมีรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
8.1.1

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ


คณะกรรมการต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดาเนินกิจการอยู่และจะต้องมี การ
เปิดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ



คณะกรรมการกาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้าน
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่
น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่
น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้



ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน
และมีการถ่วงดุลอานาจในการดาเนินงาน



การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องดาเนินการด้วย
ความโปร่งใสและชัดเจน



กรณีที่มีกรรมการครบวาระออกจากตาแหน่งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการโดยมติการ
แต่งตั้งกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



กรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการว่ า งลงเนื่ อ งจากเหตุ อื่ น นอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่ ง กรรมการให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตน
แทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

คุณสมบัติของกรรมการ


กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้กระทาโดย
ทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่



กรรมการต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ มีคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่



กรรมการสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่ นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
ของบริษัท โดยกาหนดให้กรรมการควรดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท



กรรมการต้องไม่กระทาการใดๆ ที่มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอื่น อันจะก่อให้เกิดการบั่นทอน
ผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ
ผู้อื่น

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และต้องไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของผู้บริหาร ทั้งนี้ คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการมีดังนี้


ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย



ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือ ผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 2

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้



ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี อานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย



ไม่มีหรือเคยมีสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะ ที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้สินที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป
ตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่าง
1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน



ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง



ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ป รึกษากฎหมายหรือที่ ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง



ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท



ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย



ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์
คณะได้
ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 3

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ


ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใ ห้ เ ป็น ไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละข้ อ บั ง คั บ กฎระเบี ย บต่ างๆของบริ ษั ท ตลอดจนมติ
คณะกรรมการ และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ด้ ว ยความสุ จ ริ ต มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและมี จ ริ ย ธรรมโดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน



คณะกรรมการทาหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท กาหนด
วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจ งบประมาณ รวมทั้งกากับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



คณะกรรมการทาหน้ าที่ จัด ให้มี นโยบายการกากับ ดูแ ลกิจ การของบริษั ทเป็น ลายลักษณ์ อักษร และให้ค วาม
เห็นชอบนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจา
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้จัดทาจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุก
คนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง



พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสมและความจาเป็น โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่าเสมอ



กรรมการที่เ ป็น อิสระควรใช้ ดุล ยพินิ จอย่ างเป็น อิสระในการพิจ ารณากาหนดกลยุทธ์ การบริ หารงานการใช้
ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกาหนดมาตรฐานในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการกระทา
ของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือ
หุ้นทุกราย



คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาทารายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์จะต้องมีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
เป็นสาคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการจะต้องกากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน



จัดให้มีการะบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกัน



คณะกรรมการต้องจัดให้มีระบบการควบคุมการดาเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
และนโยบาย จั ด ให้ มีบุ ค คลหรื อหน่ วยงานที่ มี ค วามเป็ น อิ สระในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบในการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และระบบที่สาคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



คณะกรรมการจะกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจา และควรมีการทบทวน
ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า
ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติ
ทั้งหลาย

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 4

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้



จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ไว้ในรายงานประจาปี



จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับรายการหรือการกระทา ซึ่งอาจมีผลระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริษัท คณะกรรมการต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร



จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย แผนงานที่สาคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้จัดให้มีการกาหนดแผนการสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงจัดให้มี
เลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจ กรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง



จัดให้มีการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้
ได้รับทราบ ยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง



ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการ


คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกาหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษตามความจาเป็น



กรรมการอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป มีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จะต้องกาหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ



การเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน
เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจาเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้
เร็วกว่านั้นก็ได้



การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ป ระชุม ทั้ งนี้ประธานกรรมการจะท าหน้าที่เ ป็นประธานในการประชุม หากในการประชุ มคราวใด
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม



การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น



คณะกรรมการมีอานาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็นเข้าร่วม
ประชุม หรือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา



กรรมการที่ ไม่เป็ นผู้บริ หารต้องประชุม ร่วมกัน โดยไม่ มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ หารื อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 5

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้



8.1.2

ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่จดบันทึกการประชุม
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อและตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์

กรรมการตรวจสอบ

3. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

กรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท
โดยปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน สอบทาน
หลักฐานการไต่สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่อง
สาคัญในระบบการควบคุมภายใน และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป และคณะกรรมการ
ตรวจสอบยังมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน หรือตามจานวนที่กาหนดโดยประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องมีคุณสมบัติ
เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระ เที่ยง
ธรรม และมีคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
3. ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบองค์ประชุม
4. กรรมการตรวจสอบมี วาระการด ารงต าแหน่ ง คราวละไม่ เ กิน 3 ปี หรื อ มี วาระเท่ ากับ จ านวนที่ ยั ง คงมี อ ยู่ ใ น
คณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ในกรณีที่ตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ งบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่กาหนด โดยบุคคลที่รบั
ตาแหน่งแทนนั้นจะดารงตาแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนมาที่รับตาแหน่งแทน
5. ให้ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่เตรียมและ
จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ลงทุน ผู้
ถือหุ้น และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มี
สิทธิออกเสียงในคณะกรรมการตรวจสอบ และชอบที่จะเสนอผู้ช่วยได้
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6. คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน การควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายบริษัทมหาชน การเรียกประชุม
ให้ทาเป็นหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนวันประชุม โดยกาหนดวันประชุม
ไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ต่ากว่า 3 ใน
4 ของจานวนครั้งที่มีการประชุมในปีนั้นๆ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระหรือ
กรรมการภายนอกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ และในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการอิสระหรือกรรมการภายนอกร่วมประชุมอย่างน้อย 1 คน จึงจะถือว่า
เป็นองค์ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี แต่วาระการดารงตาแหน่ง
ของกรรมการแต่ละคนนั้นจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะต้อง
ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องจัดให้มีการประชุมตามความจาเป็นและสมควรแก่หน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบตามข้ อ บั ง คั บ เกี่ย วกับ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน อย่ างน้ อ ยปี ละ 1 ครั้ ง โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะต้องแจ้งกาหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า รวมถึงจัดส่งวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมให้ล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาเอกสารก่อนถึงวันประชุมพร้อมทั้ง
เสนอและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนในแต่ละครั้ง
รายชื่อและตาแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
5. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. เสนอนโยบายการคั ด เลื อ กและสรรหากรรมการ โดยต้ อ งมี วิ ธี ก ารและหลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจนเป็ น ธรรมและ
สมเหตุสมผล เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา แล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. เสนอนโยบายการคัดเลือกและสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยต้องมีวิธีการหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ทบทวนและนาเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
ซึ่งควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
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4. สรรหาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการและหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วแต่กรณี
5. ทบทวนสัดส่วน จานวน และประสบการณ์ของกรรมการบริษัท รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการสรรหากรรมการ
แทนตาแหน่งที่ว่างลง
6. ดูแลให้มีแผนสืบแทนตาแหน่งที่เฉพาะเจาะจงของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. วางข้อกาหนดต่างๆในสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมทั้งประเมินผลงานและเสนอแนะผู้สืบแทนตาแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
1. กาหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรมและสมเหตุผล เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา แล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กาหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่ บริหารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
การดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อนาเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. เสนอแนะแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือค่าตอบแทนรูปแบบอื่นให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท
4. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด
ณ ปัจ จุ บัน และเหมาะสมกับ ผลการดาเนิน งานของบริษั ทและผลการปฏิ บัติ ง านของกรรมการและป ระธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่กรณี
5. ดู แ ลปรั บ ปรุ ง ให้ กรรมการและกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ได้ รั บ ผลตอบแทนที่ เ หมาะสมกับ หน้ าที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
6. กาหนดวิธีการประเมินผลงานของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจาปี
โดยคานึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงการให้ความสาคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วน
ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
7. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปีแก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแล
รายชื่อและตาแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแล
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

รักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแลกิจการ

2. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแลกิจการ

3. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแลกิจการ

4. นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกากับดูแลระดับองค์กร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกากับดูแลระดับองค์กรซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นตัวแทนจากฝ่ายบริหาร โดยมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ โดยมี
หน้าที่ ดังนี้
ด้านการบริหารความเสี่ยง
1. มีหน้าที่พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและดาเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนกลยุทธ์ที่
นาเสนอมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ และเป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
2. ให้การสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการ
3. มีการติดตามและประเมินผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวม
4. เข้าใจและสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อองค์กรและสามารถทาให้
มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงเหล่านั้นได้รับการจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ จนถึงระดับที่บริษัทยอมรับได้
5. ให้คาแนะนาและให้ความเห็นชอบในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ด้านการกากับดูแล
กาหนดและทบทวนนโยบาย ข้อกาหนด และวิธีการปฏิบั ติงานให้ เป็น ไปตามหลักการกากับดู แลกิจการที่ ดี
กาหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิด ชอบต่อสังคม ประชุมติดตามความคืบหน้าของ
แผนงานบรรษัทภิบ าล และความรับผิ ดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อแนะนาและการสนับสนุนที่จ าเป็นแก่คณะทางาน
บรรษัทภิบาล ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกาหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง เป็นตัวแทนบริษัทในการ
สื่อสารและการดาเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงานภายนอก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารและจัดการบริษัทให้มีการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ วิสัยทั ศน์ และพันธกิจที่กาหนดไว้ โดยมีขอบเขต
อานาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ
บริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน จากนั้นจึงนาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของตนเองและรับทราบเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี
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เลขานุการบริษัท
บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ท ะเบียนกรรมการ หนัง สือนัดประชุ ม
กรรมการและผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นและรายงานประจาปีของบริษัทรวมถึงงบ
การเงินรายไตรมาสของบริษัท
2. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
3. แนะนากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการทางานและความรับผิดชอบของกรรมการ
4. ดาเนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรการเพื่อดูแลอย่างรอบคอบเมื่อมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีการ
กาหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงไว้อย่างชัดเจนและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะสอบทานและให้ความเห็นต่อการทารายการระหว่างกันที่ มีนัยสาคัญซึ่งไม่อยู่ในอานาจการพิจารณาของ
คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทเป็นสาคัญ ซึ่งคณะกรรมการคนใดที่ที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาวาระดังกล่าว
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการร่วมกันกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยมีทั้งการประเมินผล การ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นคณะซึ่งจะประเมินทุกครั้งที่ประชุมคณะกรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองเป็นรายบุคคลซึ่งจะประเมินเป็นประจาทุก ปีและคณะกรรมการมีการนาผลการประเมินมาร่วมกันพิจารณาและ
กาหนดแนวทางปรับปรุงการทางานต่อไป
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
1. คณะกรรมการก าหนดรู ป แบบและหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ๆแก่
คณะกรรมการที่ชัดเจน โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม และนาเสนอของอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองจานวนเงินค่าตอบแทนแต่ละปีอย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง และประโยชน์
ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคน
2. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลบริษัท ลักษณะธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆและข้อมูล
ธุรกิจที่สาคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง มีการแนะนาให้รู้จักคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกจากนี้ มีการส่งเสริมให้
กรรมการได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
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ผู้บริหารบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีผู้บริหารซึ่งมิใช่กรรมการบริษัท ดังนี้
1. ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแลกิจการที่ดี
รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหารเลขานุการบริษัท

2. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

รองประธานฝ่ายจัดซื้อ

3. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์

รองประธานอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์

4. Mr. Chris Bailey

รองประธานอาวุโสฝ่ายขาย และการตลาด

5. Mr. David Robert Good

รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ

6. Mr. Michel Horn

รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ

7. นางสาวภัทรา จองเจริญกุลชัย

รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การทางานของผู้บริหารได้แสดงในเอกสารแนบ 2
8.2

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินการปฏิบัติงาน
การดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท
อยู่เสมอ จัดให้มีการกาหนดลาดับขั้นของอานาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน กาหนดระเบียบการ
ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีสานักตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงาน
ธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการดูแลให้สานักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและ
ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาตามเวลาที่กาหนดไว้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน แล้ว
จึงมีมติแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่เตรียม
และจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงใน
คณะกรรมการตรวจสอบ และชอบที่จะเสนอผู้ช่วยได้ ในกรณีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้อานวยการสานักงาน
ตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สานักงานตรวจสอบภายในมีจานวนพนักงานทั้งสิ้น 14 คน
ประวัติและคุณสมบัติของผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน มีดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
นายพิพิธ เยี่ยงยุกดิ์สากล
ตาแหน่ง
 ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
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อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติ
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง









ประสบการณ์



50 ปี
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร
ทนายความ สภาทนายความ
Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT 17) จากสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ปี 2532 – 2545 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ สานักงานสอบบัญชีและทนายความมิตร
ประชา/ สอบบัญชี, ที่ปรึกษากฎหมาย

จริยธรรมธุรกิจ
ในการดาเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสาคัญเท่า
เทียมและควบคู่กันไประหว่างความสาเร็จตามเป้าหมายและรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการให้ได้มาซึ่งความสาเร็จนั้นๆ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดข้อประพฤติปฏิบัติสาหรับการประกอบธุรกิจ
ขึ้นไว้สาหรับให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานยึดถือในการปฏิบัติงาน รวมถึงได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวจัดทาเป็น
เอกสาร “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ” ขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนสะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่ จะได้
รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทคาดหวัง นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า
และต่อสังคมส่วนรวม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกลไกและกระบวนการที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังโดย
เคร่งครัด
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8.3

ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารบริษัท

ก)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ: ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้รับจากบริษัท ในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน สาหรับ
กรรมการ 11 คน สาหรับงวดสิ้นสุด 6 เดือนแรก 2558
การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
รายชื่อกรรมการ

1
2
3

4

5

6
7

8

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์

ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

นายเกิร์ด เคิร์ท สตีบ
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแล
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแล

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและกากับดูแล

2/2
2/2
2/2
4/4
1/1
2/2
1/1
4/4
2/2
4/4
1/1
2/2
2/2
1/1
2/2
2/2
1/1
2/2
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ค่าตอบแทน
(บาท/ปี)
165,000
131,000
131,000
110,000
20,000
131,000
25,000
100,000
131,000
100,000
20,000
131,000
131,000
20,000
40,000
131,000
20,000
40,000
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การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
รายชื่อกรรมการ
9
10
11

นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์
นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และกากับดูแล

2/2
2/2
2/2

กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแล

131,000
131,000
84,000
1/2

รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น

ค่าตอบแทน
(บาท/ปี)

20,000
1,943,000
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ค่าตอบแทนผู้บริหาร 9 ราย สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งได้รับ
เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 31,048,035 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 9 ราย แบ่งเป็นดังนี้
ค่าตอบแทน (บาท)
6 เดือนแรกปี 2558

ข)

เงินเดือน
โบนัส
ผลประโยชน์อื่น

27,232,317
767,972
3,047,764

รวม

31,048,053

เบี้ยเลี้ยงรับรองพิเศษ
นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน บริษัทได้ให้เบี้ยเลี้ยงรับรองพิเศษในการมาใช้บริการที่ห้องอาหาร
ของโรงแรม แก่กรรมการบริษัทท่านละ 80,000 บาท โดยใน 6 เดือนแรกปี 2558 ค่าเบี้ยเลี้ยงรับรองที่กรรมการทุก
ท่านใช้ไปจริงมีจานวน 205,832 บาท

ค)

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทมีโครงการกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานคนไทยทุกคนที่ทางานครบ 6 เดือนมีสิทธิได้เข้า
เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจะหักเงินดังกล่าวจากบัญชีเงินเดือนของพนักงานและ
บริษัทจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเท่ากับส่วนเงินสะสมของพนักงานที่ถูกหัก
อายุงาน
6 เดือน ถึง 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

% เงินเดือนที่สมาชิกจ่ายสมทบ
5%
10 %

ส่วนสมทบของบริษัท
5%
10 %

และในกรณีที่พนักงานสิ้นสุดสมาชิกภาพของกองทุน พนักงานจะได้รับส่วนสมทบ ดังนี้
อายุงาน
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่ถงึ 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่ถงึ 3 ปี
เกินกว่า 3 ปี แต่ไม่ถงึ 4 ปี
เกิน 4 ปี

ส่วนสมทบของพนักงาน
100 % + ดอกเบี้ย
100 % + ดอกเบี้ย
100 % + ดอกเบี้ย
100 % + ดอกเบี้ย
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ส่วนสมทบของบริษัท
25 % + ดอกเบี้ย
50 % + ดอกเบี้ย
75 % + ดอกเบี้ย
100 % + ดอกเบี้ย
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8.4

การป้องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหารในการนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เพื่อให้เป็นตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1.

บริษัทได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริห ารในระดับต่างๆ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการ
รายงานการถื อ หลั กทรั พ ย์ ของตนเอง คู่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกาหนดให้ผู้บริหารรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

2.

บริษัทได้กาหนดในข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของพนักงานสาหรับการไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จาก
ข่าวสารใด ๆ ที่เป็นความลับของบริษัท การระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และการไม่ใช้ตาแหน่ง
หน้าที่ในบริษัทหรือข้อมูลที่ได้รับระหว่างการปฏิบัติงานในบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
โดยบริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายในไปในทางที่จะทาให้บริษัทได้รับ
ความเสื่อมเสียหรือเสียหาย

3.

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสาคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ห้ามทาการซื้อขาย หรือรับโอนหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนและหลังวันที่ในงบการเงินเผยแพร่สาธารณชน

8.5

บุคลากร

8.5.1

ค่าตอบแทนและจานวนพนักงาน

(1)

จานวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียด
ดังนี้
จานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธ.ค. 57
ณ 31 ธ.ค. 56

บริษัท
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ฝ่ายการเงินและบริหาร
ฝ่ายขายและการตลาด
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายงานโครงการ
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายตรวจสอบ
ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 16

150
139
6
11
14
32
14

150
136
9
12
14
33
11
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จานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธ.ค. 57
ณ 31 ธ.ค. 56
25
22
362
365
221
226
36
35
1,010
1,013
15,118
12,638
16,128
13,651

บริษัท
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายอาหารและเครือ่ งดื่ม
ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า
ฝ่ายช่าง
รวม
จานวนพนักงานบริษทั ย่อย
รวม
หมายเหตุ :

(2)

จานวนพนักงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งคือ บจ. เซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ปใช้จานวน
พนักงานประจาและพนักงานชั่วคราวเฉลี่ย (Full-time Equivalent) รวมกัน

ค่าตอบแทนของพนักงาน

ในปี 2557 และปี 2556 ผลตอบแทนของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ เป็นจานวนเงินรวม 4,147 ล้านบาท และ 3,936 ล้านบาท ตามลาดับ
8.5.2

การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ในช่วงปี 2555 – 2557 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยแห่ง
หนึ่งคือ บจ. เซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ป มีจานวนพนักงานเพิ่มขึ้นทุกปีตามจานวนสาขาที่เปิดใหม่ ดังนี้

จานวนสาขา
จานวนพนักงาน*

ปี 2555
677
7,790

ปี 2556
743
7,976

ปี 2557
781
8,198

หมายเหตุ: จานวนพนักงานประจาและพนักงานชั่วคราวเฉลี่ย (Full-time Equivalent) รวมกัน

8.5.3

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่มีสัดส่วนเป็นนัยสาคัญคือเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
8.5.4

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยมีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลกรอย่างต่อเนื่องใน
ระยะสั้นและระยะยาว โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรู้ในทุกระดับของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง พิจารณาเลื่อนตาแหน่งงานจากภายในบริษัท และให้มีการโอนย้ายงานระหว่างบริษัทในเครือตามความสามารถ
ของแต่ละคน
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8.
8.1

การจัดการ
โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558)
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

่ ายตรวจสอบ ายใน

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและการกากับดูแลกิจการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ประธานเจ้าหน้าที่ป ิบตั ิการ

รองประธานอาวุโส
่ ายขาย และการตลาด

รองประธานอาวุโส ่ ายการเงิน
และบริ หาร และเลขานุการบริ ษทั

รองประธาน ่ าย
ป ิบตั ิการ

รองประธาน ่ าย
จัด ้ือ

รองประธานอาวุโส ่ ายองค์กร
สัมพันธ์และ าพลักษณ์

รองประธาน ่ าย
ทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับ ดูแล รวมทั้ง คณะผู้ บริหาร โดยมีรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
8.1.1

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ


คณะกรรมการต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดาเนินกิจการอยู่และจะต้องมี การ
เปิดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ



คณะกรรมการกาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้าน
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่
น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่
น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร



ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีก ารแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน
และมีการถ่วงดุลอานาจในการดาเนินงาน

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้



การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามก หมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องดาเนินการด้วย
ความโปร่งใสและชัดเจน



กรณีที่มีกรรมการครบวาระออกจากตาแหน่งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่ง ตั้งกรรมการโดยมติการ
แต่งตั้งกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



กรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการว่ า งลงเนื่ อ งจากเหตุ อื่ น นอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่ ง กรรมการให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามก หมายเข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
โดยบุคคล ึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ ึ่งตน
แทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

คุณสมบัติของกรรมการ


กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติ าวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้กระทาโดย
ทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่



กรรมการต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ มีคุณธรรม มีความ
ื่อสัตย์ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการป ิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่



กรรมการสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่ นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการป ิบัติหน้าที่กรรมการ
ของบริษัท โดยกาหนดให้กรรมการควรดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท



กรรมการต้องไม่กระทาการใดๆ ที่มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอื่น อันจะก่อให้เกิดการบั่นทอน
ผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ
ผู้อื่น

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และต้องไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของผู้บริหาร ทั้งนี้ คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการมีดังนี้


ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย



ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือ ผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 2

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้



ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามก หมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี อานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย



ไม่มีหรือเคยมีสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะ ที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการ ึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ึ่ง
เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามี าระหนี้สินที่ต้องชาระต่ออีก ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณ าระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป
ตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา าระหนี้ดังกล่าวให้นับรวม าระหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่าง
1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน



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



ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ป รึกษาก หมายหรือที่ ปรึกษา
ทางการเงิน ึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง



ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท



ไม่ประกอบกิจการที่มีส าพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ึ่งประกอบ
กิจการที่มีส าพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย



ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์
คณะได้
ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 3

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ


ป ิ บั ติ ห น้ าที่ ใ ห้ เ ป็น ไปตามก หมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละข้ อ บั ง คั บ ก ระเบี ย บต่ างๆของบริ ษั ท ตลอดจนมติ
คณะกรรมการ และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ด้ ว ยความสุ จ ริ ต มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและมี จ ริ ย ธรรมโดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุก ่ายอย่างเท่าเทียมกัน



คณะกรรมการทาหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท กาหนด
วิสัยทัศน์และ ารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจ งบประมาณ รวมทั้งกากับ ควบคุม ดูแลให้ ่ายจัดการดาเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิ าพและประสิทธิผล



คณะกรรมการทาหน้ าที่ จัด ให้มี นโยบายการกากับ ดูแ ลกิจ การของบริษั ทเป็น ลายลักษณ์ อักษร และให้ค วาม
เห็นชอบนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการป ิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจา
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้จัดทาจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุก
คนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการจะติดตามให้มีการป ิบัติตาม
จรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง



พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการป ิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสมและความจาเป็น โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่าเสมอ



กรรมการที่เ ป็น อิสระควรใช้ ดุล ยพินิ จอย่ างเป็น อิสระในการพิจ ารณากาหนดกลยุทธ์ การบริ หารงานการใช้
ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกาหนดมาตรฐานในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการกระทา
ของ ่ายจัดการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือ
หุ้นทุกราย



คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาทารายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์จะต้องมีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
เป็นสาคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการจะต้องกากับดูแลให้มีการ
ป ิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน



จัดให้มีการะบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกัน



คณะกรรมการต้องจัดให้มีระบบการควบคุมการดาเนินงาน รายงานทางการเงิน และการป ิบัติตามก ระเบียบ
และนโยบาย จั ด ให้ มีบุ ค คลหรื อหน่ วยงานที่ มี ค วามเป็ น อิ สระในการป ิ บัติ ห น้ าที่ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบในการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และระบบที่สาคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



คณะกรรมการจะกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
โดยให้ ่ายจัดการเป็นผู้ป ิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจา และควรมีการทบทวน
ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า
ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ึ่งรวมถึงการให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือน ัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติ
ทั้งหลาย

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 4

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้



จัดให้มีระบบควบคุม ายในและการตรวจสอบ ายในที่มีประสิทธิ าพและประสิทธิผล คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุม ายในและการบริหารความเสี่ยง
ไว้ในรายงานประจาปี



จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับรายการหรือการกระทา ึ่งอาจมีผลระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริษัท คณะกรรมการต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข ายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร



จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย แผนงานที่สาคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับส าพธุรกิจ
อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้จัดให้มีการกาหนดแผนการสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงจัดให้มี
เลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจ กรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทป ิบัติให้
เป็นไปตามก หมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง



จัดให้มีการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้
ได้รับทราบ ยึดถือป ิบัติอย่างจริงจัง



ป ิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการ


คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกาหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษตามความจาเป็น



กรรมการอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป มีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จะต้องกาหนดวันประชุม ายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ



การเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน
เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจาเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้
เร็วกว่านั้นก็ได้



การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ป ระชุม ทั้ งนี้ประธานกรรมการจะท าหน้าที่เ ป็นประธานในการประชุม หากในการประชุ มคราวใด
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถป ิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม



การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น



คณะกรรมการมีอานาจเชิญ ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็นเข้าร่วม
ประชุม หรือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา



กรรมการที่ ไม่เป็ นผู้บริ หารต้องประชุม ร่วมกัน โดยไม่ มี ่ายจัดการเข้าร่ วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ หารื อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ ่ายบริหาร
ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 5

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้



8.1.2

ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่จดบันทึกการประชุม
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อและตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์

กรรมการตรวจสอบ

3. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

กรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน ารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท
โดยป ิบัติหน้าที่ ายใต้ขอบเขตของก บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุม
ายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบ ายใน สอบทาน
หลักฐานการไต่สวน ายในเมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่อง
สาคัญในระบบการควบคุม ายใน และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป และคณะกรรมการ
ตรวจสอบยังมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน หรือตามจานวนที่กาหนดโดยประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องมีคุณสมบัติ
เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการป ิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระ เที่ยง
ธรรม และมีคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
3. ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบองค์ประชุม
4. กรรมการตรวจสอบมี วาระการด ารงต าแหน่ ง คราวละไม่ เ กิน 3 ปี หรื อ มี วาระเท่ ากับ จ านวนที่ ยั ง คงมี อ ยู่ ใ น
คณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ในกรณีที่ตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ งบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่กาหนด โดยบุคคลที่รบั
ตาแหน่งแทนนั้นจะดารงตาแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนมาที่รับตาแหน่งแทน
5. ให้ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบ ายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่เตรียมและ
จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ลงทุน ผู้
ถือหุ้น และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มี
สิทธิออกเสียงในคณะกรรมการตรวจสอบ และชอบที่จะเสนอผู้ช่วยได้
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6. คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน การควบคุม ายใน
การบริหารความเสี่ยง การป ิบัติตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และก หมายบริษัทมหาชน การเรียกประชุม
ให้ทาเป็นหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนวันประชุม โดยกาหนดวันประชุม
ไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ต่ากว่า 3 ใน
4 ของจานวนครั้งที่มีการประชุมในปีนั้นๆ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระหรือ
กรรมการ ายนอกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ และในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการอิสระหรือกรรมการ ายนอกร่วมประชุมอย่างน้อย 1 คน จึงจะถือว่า
เป็นองค์ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี แต่วาระการดารงตาแหน่ง
ของกรรมการแต่ละคนนั้นจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะต้อง
ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องจัดให้มีการประชุมตามความจาเป็นและสมควรแก่หน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบตามข้ อ บั ง คั บ เกี่ย วกับ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน อย่ างน้ อ ยปี ละ 1 ครั้ ง โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะต้องแจ้งกาหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า รวมถึงจัดส่งวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมให้ล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เพื่อให้กรรมการได้พิจารณาเอกสารก่อนถึงวันประชุมพร้อมทั้ง
เสนอและรายงานผลการป ิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ ายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนในแต่ละครั้ง
รายชื่อและตาแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
5. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. เสนอนโยบายการคั ด เลื อ กและสรรหากรรมการ โดยต้ อ งมี วิ ธี ก ารและหลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจนเป็ น ธรรมและ
สมเหตุสมผล เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา แล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. เสนอนโยบายการคัดเลือกและสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยต้องมีวิธีการหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ทบทวนและนาเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
ึ่งควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
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4. สรรหาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการและหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วแต่กรณี
5. ทบทวนสัดส่วน จานวน และประสบการณ์ของกรรมการบริษัท รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการสรรหากรรมการ
แทนตาแหน่งที่ว่างลง
6. ดูแลให้มีแผนสืบแทนตาแหน่งที่เฉพาะเจาะจงของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. วางข้อกาหนดต่างๆในสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมทั้งประเมินผลงานและเสนอแนะผู้สืบแทนตาแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
1. กาหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรมและสมเหตุผล เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา แล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กาหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่ บริหารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
การดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อนาเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. เสนอแนะแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือค่าตอบแทนรูปแบบอื่นให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท
4. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับส าวะตลาด
ณ ปัจ จุ บัน และเหมาะสมกับ ผลการดาเนิน งานของบริษั ทและผลการป ิ บัติ ง านของกรรมการและป ระธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่กรณี
5. ดู แ ลปรั บ ปรุ ง ให้ กรรมการและกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ได้ รั บ ผลตอบแทนที่ เ หมาะสมกับ หน้ าที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
6. กาหนดวิธีการประเมินผลงานของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจาปี
โดยคานึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงการให้ความสาคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วน
ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
7. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปีแก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแล
รายชื่อและตาแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแล
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

รักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแลกิจการ

2. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแลกิจการ

3. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแลกิจการ

4. นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกากับดูแลระดับองค์กร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกากับดูแลระดับองค์กร ึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นตัวแทนจาก ่ายบริหาร โดยมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ โดยมี
หน้าที่ ดังนี้
ด้านการบริหารความเสี่ยง
1. มีหน้าที่พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและดาเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนกลยุทธ์ที่
นาเสนอมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ และเป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
2. ให้การสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับป ิบัติการ
3. มีการติดตามและประเมินผลถึงประสิทธิ าพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวม
4. เข้าใจและสามารถประเมินความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อองค์กรและสามารถทาให้
มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงเหล่านั้นได้รับการจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ จนถึงระดับที่บริษัทยอมรับได้
5. ให้คาแนะนาและให้ความเห็นชอบในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ด้านการกากับดูแล
กาหนดและทบทวนนโยบาย ข้อกาหนด และวิธีการป ิบั ติงานให้ เป็น ไปตามหลักการกากับดู แลกิจการที่ ดี
กาหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิด ชอบต่อสังคม ประชุมติดตามความคืบหน้าของ
แผนงานบรรษัท ิบ าล และความรับผิ ดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อแนะนาและการสนับสนุนที่จ าเป็นแก่คณะทางาน
บรรษัท ิบาล ตรวจประเมิน ายในด้วยเกณฑ์บรรษัท ิบาล เพื่อกาหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง เป็นตัวแทนบริษัทในการ
สื่อสารและการดาเนินกิจกรรมด้านบรรษัท ิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงาน ายนอก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารและจัดการบริษัทให้มีการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ วิสัยทั ศน์ และพันธกิจที่กาหนดไว้ โดยมีขอบเขต
อานาจหน้าที่ ายใต้ก หมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจจะไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการป ิบัติหน้าที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเ ทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ
บริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
ในการประเมินผลการป ิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน จากนั้นจึงนาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายการป ิบัติงานของตนเองและรับทราบเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี
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เลขานุการบริษัท
บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ึ่งได้แก่ท ะเบียนกรรมการ หนัง สือนัดประชุ ม
กรรมการและผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นและรายงานประจาปีของบริษัทรวมถึงงบ
การเงินรายไตรมาสของบริษัท
2. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
3. แนะนาก หมายที่เกี่ยวข้องกับการทางานและความรับผิดชอบของกรรมการ
4. ดาเนินการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการได้จัดให้มีมาตรการเพื่อดูแลอย่างรอบคอบเมื่อมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีการ
กาหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงไว้อย่างชัดเจนและถือป ิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะสอบทานและให้ความเห็นต่อการทารายการระหว่างกันที่ มีนัยสาคัญ ึ่งไม่อยู่ในอานาจการพิจารณาของ
คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทเป็นสาคัญ ึ่งคณะกรรมการคนใดที่ที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาวาระดังกล่าว
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการร่วมกันกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการป ิบัติงานของตนเอง โดยมีทั้งการประเมินผล การ
ป ิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นคณะ ึ่งจะประเมินทุกครั้งที่ประชุมคณะกรรมการ และการประเมินผลการป ิบัติหน้าที่ของ
ตนเองเป็นรายบุคคล ึ่งจะประเมินเป็นประจาทุก ปีและคณะกรรมการมีการนาผลการประเมินมาร่วมกันพิจารณาและ
กาหนดแนวทางปรับปรุงการทางานต่อไป
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
1. คณะกรรมการก าหนดรู ป แบบและหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ๆแก่
คณะกรรมการที่ชัดเจน โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ป ิบัติในอุตสาหกรรม และนาเสนอของอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองจานวนเงินค่าตอบแทนแต่ละปีอย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง และประโยชน์
ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคน
2. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลบริษัท ลักษณะธุรกิจ ก ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆและข้อมูล
ธุรกิจที่สาคัญต่อการป ิบัติหน้าที่กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง มีการแนะนาให้รู้จักคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกจากนี้ มีการส่งเสริมให้
กรรมการได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่อการป ิบัติหน้าที่กรรมการ
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ผู้บริหารบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีผู้บริหาร ดังนี้
1. นายธีรยุทธ จิราธิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแลกิจการที่ดี
รองประธานอาวุโส ่ายการเงินและบริหารเลขานุการบริษัท

2. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

รองประธาน ่ายจัด ื้อ

3. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์

รองประธานอาวุโส ่ายองค์กรสัมพันธ์และ าพลักษณ์

4. Mr. Chris Bailey

รองประธานอาวุโส ่ายขาย และการตลาด

5. Mr. David Robert Good

รองประธาน ่ายป ิบัติการ

6. Mr. Michel Horn

รองประธาน ่ายป ิบัติการ

7. นางสาว ัทรา จองเจริญกุลชัย

รองประธาน ่ายทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การทางานของผู้บริหารได้แสดงในเอกสารแนบ 2
8.2

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัท มีระบบการควบคุม ายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินการป ิบัติงาน
การดาเนินการให้เป็นไปตามก หมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิ าพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท
อยู่เสมอ จัดให้มีการกาหนดลาดับขั้นของอานาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน กาหนดระเบียบการ
ป ิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีสานักตรวจสอบ ายในทาหน้าที่ตรวจสอบการป ิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงาน
ธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิ าพและความเพียงพอของการควบคุม ายใน
ของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการดูแลให้สานักตรวจสอบ ายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและ
ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาตามเวลาที่กาหนดไว้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบ ายใน แล้ว
จึงมีมติแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบ ายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่เตรียม
และจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงใน
คณะกรรมการตรวจสอบ และชอบที่จะเสนอผู้ช่วยได้ ในกรณีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้อานวยการสานักงาน
ตรวจสอบ ายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สานักงานตรวจสอบ ายในมีจานวนพนักงานทั้งสิ้น 14 คน
ประวัติและคุณสมบัติของผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบ ายใน มีดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
นายพิพิธ เยี่ยงยุกดิ์สากล
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ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติ
การ ึกอบรมที่เกี่ยวข้อง










ประสบการณ์



ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบ ายใน
50 ปี
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส าวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัม ์
ผู้สอบบัญชี าษีอากร กรมสรรพากร
ทนายความ ส าทนายความ
Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT 17) จากสมาคมผู้
ตรวจสอบ ายในแห่งประเทศไทย
ปี 2532 – 2545 ผู้จัดการ ่ายตรวจสอบ สานักงานสอบบัญชีและทนายความมิตร
ประชา/ สอบบัญชี, ที่ปรึกษาก หมาย

จริยธรรมธุรกิจ
ในการดาเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสาคัญเท่า
เทียมและควบคู่กันไประหว่างความสาเร็จตามเป้าหมายและรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการให้ได้มา ึ่งความสาเร็จนั้นๆ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดข้อประพฤติป ิบัติสาหรับการประกอบธุรกิจ
ขึ้นไว้สาหรับให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานยึดถือในการป ิบัติงาน รวมถึงได้รวบรวมข้อพึงป ิ บัติดังกล่าวจัดทาเป็น
เอกสาร “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ” ขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนสะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่จะได้
รับทราบถึงมาตรฐานการป ิบัติที่บริษัทคาดหวัง นับตั้งแต่การป ิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า
และต่อสังคมส่วนรวม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกลไกและกระบวนการที่จะดูแลให้มีการป ิบัติอย่างจริงจังโดย
เคร่งครัด
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8.3

ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารบริษัท

ก)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ: ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้รับจากบริษัท ในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน สาหรับ
กรรมการ 11 คน สาหรับงวดสิ้นสุด 6 เดือนแรก 2558
การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
รายชื่อกรรมการ

1
2
3

4

5

6
7

8

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์

ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์

นายเกิร์ด เคิร์ท สตีบ
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแล
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแล

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและกากับดูแล

2/2
2/2
2/2
4/4
1/1
2/2
1/1
4/4
2/2
4/4
1/1
2/2
2/2
1/1
2/2
2/2
1/1
2/2
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ค่าตอบแทน
(บาท/ปี)
165,000
131,000
131,000
110,000
20,000
131,000
25,000
100,000
131,000
100,000
20,000
131,000
131,000
20,000
40,000
131,000
20,000
40,000
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การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
รายชื่อกรรมการ
9
10
11

นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์
นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และกากับดูแล

2/2
2/2
2/2

กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแล

131,000
131,000
84,000
1/2

รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น

ค่าตอบแทน
(บาท/ปี)

20,000
1,943,000

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 14

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ค่าตอบแทนผู้บริหาร 9 ราย สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ึ่งได้รับ
เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 31,048,035 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 9 ราย แบ่งเป็นดังนี้
ค่าตอบแทน (บาท)
6 เดือนแรกปี 2558

ข)

เงินเดือน
โบนัส
ผลประโยชน์อื่น

27,232,317
767,972
3,047,764

รวม

31,048,053

เบี้ยเลี้ยงรับรองพิเศษ
นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน บริษัทได้ให้เบี้ยเลี้ยงรับรองพิเศษในการมาใช้บริการที่ห้องอาหาร
ของโรงแรม แก่กรรมการบริษัทท่านละ 80,000 บาท โดยใน 6 เดือนแรกปี 2558 ค่าเบี้ยเลี้ยงรับรองที่กรรมการทุก
ท่านใช้ไปจริงมีจานวน 205,832 บาท

ค)

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทมีโครงการกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานคนไทยทุกคนที่ทางานครบ 6 เดือนมีสิทธิได้เข้า
เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจะหักเงินดังกล่าวจากบัญชีเงินเดือนของพนักงานและ
บริษัทจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเท่ากับส่วนเงินสะสมของพนักงานที่ถูกหัก
อายุงาน
6 เดือน ถึง 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

% เงินเดือนที่สมาชิกจ่ายสมทบ
5%
10 %

ส่วนสมทบของบริษัท
5%
10 %

และในกรณีที่พนักงานสิ้นสุดสมาชิก าพของกองทุน พนักงานจะได้รับส่วนสมทบ ดังนี้
อายุงาน
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่ถงึ 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี แต่ไม่ถงึ 3 ปี
เกินกว่า 3 ปี แต่ไม่ถงึ 4 ปี
เกิน 4 ปี

ส่วนสมทบของพนักงาน
100 % + ดอกเบี้ย
100 % + ดอกเบี้ย
100 % + ดอกเบี้ย
100 % + ดอกเบี้ย

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 15

ส่วนสมทบของบริษัท
25 % + ดอกเบี้ย
50 % + ดอกเบี้ย
75 % + ดอกเบี้ย
100 % + ดอกเบี้ย

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

8.4

การป้องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหารในการนาข้อมูล ายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เพื่อให้เป็นตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1.

บริษัทได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริห ารในระดับต่างๆ เกี่ยวกับ าระหน้าที่ของผู้บริหารในการ
รายงานการถื อ หลั กทรั พ ย์ ของตนเอง คู่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ าวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกาหนดให้ผู้บริหารรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ายใน 3 วัน นับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

2.

บริษัทได้กาหนดในข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของพนักงานสาหรับการไม่เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จาก
ข่าวสารใด ๆ ที่เป็นความลับของบริษัท การระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และการไม่ใช้ตาแหน่ง
หน้าที่ในบริษัทหรือข้อมูลที่ได้รับระหว่างการป ิบัติงานในบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
โดยบริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูล ายในไปในทางที่จะทาให้บริษัทได้รับ
ความเสื่อมเสียหรือเสียหาย

3.

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูล ายในที่มีสาระสาคัญของบริษัท ึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ึ่งรวมถึงการ ื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงาน ึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูล ายใน ห้ามทาการ ื้อขาย หรือรับโอนหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนและหลังวันที่ในงบการเงินเผยแพร่สาธารณชน

8.5

บุคลากร

8.5.1

ค่าตอบแทนและจานวนพนักงาน

(1)

จานวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียด
ดังนี้
จานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธ.ค. 57
ณ 31 ธ.ค. 56

บริษัท
บริษทั โรงแรมเ ็นทรัลพลา า จากัด (มหาชน)
่ายการเงินและบริหาร
่ายขายและการตลาด
่ายพัฒนาธุรกิจ
่ายงานโครงการ
่ายจัด ื้อ
่ายทรัพยากรบุคคล
่ายตรวจสอบ
ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 16

150
139
6
11
14
32
14

150
136
9
12
14
33
11

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

จานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธ.ค. 57
ณ 31 ธ.ค. 56
25
22
362
365
221
226
36
35
1,010
1,013
15,118
12,638
16,128
13,651

บริษัท
่ายประชาสัมพันธ์
่ายอาหารและเครือ่ งดื่ม
่ายต้อนรับส่วนหน้า
่ายช่าง
รวม
จานวนพนักงานบริษทั ย่อย
รวม
หมายเหตุ :

(2)

จานวนพนักงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งคือ บจ. เ ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ปใช้จานวน
พนักงานประจาและพนักงานชั่วคราวเฉลี่ย (Full-time Equivalent) รวมกัน

ค่าตอบแทนของพนักงาน

ในปี 2557 และปี 2556 ผลตอบแทนของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ เป็นจานวนเงินรวม 4,147 ล้านบาท และ 3,936 ล้านบาท ตามลาดับ
8.5.2

การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ในช่วงปี 2555 – 2557 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยแห่ง
หนึ่งคือ บจ. เ ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ป มีจานวนพนักงานเพิ่มขึ้นทุกปีตามจานวนสาขาที่เปิดใหม่ ดังนี้

จานวนสาขา
จานวนพนักงาน*

ปี 2555
677
7,790

ปี 2556
743
7,976

ปี 2557
781
8,198

หมายเหตุ: จานวนพนักงานประจาและพนักงานชั่วคราวเฉลี่ย (Full-time Equivalent) รวมกัน

8.5.3

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่มีสัดส่วนเป็นนัยสาคัญคือเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
8.5.4

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยมีแผนการพัฒนาศักย าพของบุคลกรอย่างต่อเนื่องใน
ระยะสั้นและระยะยาว โดยจัดให้มีการ ึกอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรู้ในทุกระดับของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง พิจารณาเลื่อนตาแหน่งงานจาก ายในบริษัท และให้มีการโอนย้ายงานระหว่างบริษัทในเครือตามความสามารถ
ของแต่ละคน

ส่วนที่ 3.2 (8) หน้าที่ 17

ส่วนที่ 3 ผูอ้ อกตราสารหนี้

9.

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) มี ความมุ่งมัน่ ที่ จะบริ หารองค์กร โดยยึดหลัก

บรรษัท
ภิบาลที่ดีและตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ งจะช่วยส่ งเสริ มให้องค์กรมีศกั ยภาพในการ
แข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ การกากับดูแลกิ จการที่ดียงั ช่วยสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่นักลงทุน สถาบัน
การเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
ในการดาเนินธุรกิจอันจะนาไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผูถ้ ือหุน้ และประโยชน์ที่สมดุลร่ วมกันของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับ
บริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายกลไกการบริ หาร การดาเนิ นงาน และระบบการกากับดูแลบนหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ ดี ซึ่ งยึดมัน่ ในความโปร่ งใส รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย รวมทั้งยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อ
สังคม เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการ
ทบทวนและปรับปรุ งหลักการกากับดูแลกิจการให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบจรรยาบรรณและนโยบายการกากับดูแลกิจการและถือปฏิบตั ิ
เป็ นส่วนหนึ่งของวินยั นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการเผยแพร่ และสื่ อสารให้ทุกคนในองค์กรตระหนักในเรื่ องจรรยาบรรณและ
แนวปฏิ บัติ ที่ ดี โดยได้เ ผยแพร่ น โยบายดัง กล่ า วผ่า นเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท (http://www.centarahotelsresorts.com) การ
ปฐมนิ เ ทศพนัก งานใหม่ และป้ ายประชาสัมพันธ์ โดยนโยบายการก ากับดู แ ลกิ จการที่ ดีป ระกอบด้ว ย 5 หมวด โดยมี
รายละเอียดดังนี้
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น (Rights of Shareholders)
บริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญในการรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ดังต่อไปนี้


ดูแลและสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรื อผู ้
ถือหุน้ ต่างชาติ ได้รับสิ ทธิ พ้ืนฐานและการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิด
หรื อลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้น รวมถึงการจากัดโอกาสของผูถ้ ือหุ ้นในการได้รับข้อมูลสารสนเทศของบริ ษทั
และการเข้าร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุ ้น ได้แก่ สิ ทธิ ในการจดทะเบี ยนเป็ นเจ้าของหุ ้นของบริ ษทั สิ ทธิ ในการ
เปลี่ยนมือหรื อการโอนสิ ทธิในหุน้ ของตน สิ ทธิในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนยั สาคัญของบริ ษทั อย่าง
ถูกต้อง สม่าเสมอ และเพียงพอ สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมเพื่อออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั สิ ทธิ
ในการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการบริ ษทั สิ ทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั สิ ทธิในการ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี สิ ทธิ ในการรับส่ วนแบ่งกาไรหรื อเงิ นปั นผลของบริ ษทั สิ ทธิ ใน
การเข้าร่ วมตัดสิ นใจและทราบถึงผลของการตัดสิ นใจของบริ ษทั ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปั จจัยพื้นฐาน
ของบริ ษทั



เผยแพร่ สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเรื่ องต่างๆผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริ ษทั โดยคานึ งถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู ้ข่าวสาร โดยไม่กระทาการใดๆที่ เป็ นการ
จากัดสิ ทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริ ษทั
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ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
1.

ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่ องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และสามารถเสนอชื่อบุคคลผู ้
มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ได้ก่อนวันประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั
กาหนด

2.

หนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและเอกสารประกอบการพิจารณามี ขอ้ มูลที่ สาคัญครบถ้วนและชัดเจน
ประกอบด้วยรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็น
ของคณะกรรมการ รวมทั้ง แผนที่ แ สดงสถานที่ ป ระชุ ม โดยจัด ท าทั้ง ในรู ป แบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

3.

เผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นและเอกสารประกอบการประชุ มต่างๆ ล่วงหน้าก่ อนวัน
ประชุมอย่างน้อย 30 วัน ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.centarahotelsresorts.com) และมีการแจ้งผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.

จัดส่งหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ให้ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้าก่อน
วันประชุ มอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นมี เวลาเพียงพอในการศึ กษาข้อมูล ประกอบการตัดสิ นใจ
ลงคะแนนในวาระต่างๆ

5. ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคาถามเกี่ยวกับวาระในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้ามาที่เลขานุการบริ ษทั
วันประชุมผูถ้ ือหุน้
6.

กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคานึงถึงความสะดวกของผูถ้ ือหุน้ ที่จะเข้าประชุม

7.

นาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งการลงทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้น การนับคะแนนและแสดงผล
เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยา

8.

ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นครบทุกท่าน เพื่อตอบ
คาถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งประธานที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกคน มีโอกาสเท่าเทียมกันใน
การตรวจสอบการดาเนินงานของบริ ษทั สอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็น

9.

กรรมการ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และผูต้ รวจสอบบัญชี เข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือ
หุน้ สามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูส้ อบบัญชี
ในวาระที่เกี่ยวข้อง

10. ชี้แจงให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการประชุมผูถ้ ือหุ ้น การออกเสี ยงลงคะแนนและ
การนับคะแนน อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่ มประชุม จัดให้มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณี ที่วาระนั้นมี
หลายรายการ
11. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุน้
ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระ
12. บริ ษ ัท ให้สิ ท ธิ ผู ้ถื อ หุ ้น ที่ ม าร่ ว มประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ภายหลัง เริ่ ม การประชุ ม แล้ว มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งหรื อ
ลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
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13. ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสี ยงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริ ษทั หรื อบุคคลอื่นที่ผถู ้ ือหุ ้นเห็นสมควรเข้าร่ วมประชุมและลงคะแนนเสี ยงแทน
ได้
14. ส่ งเสริ มให้บริ ษทั จัดให้มีบุคคลที่ เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสี ยงในการประชุม
สามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น และเปิ ดเผยให้ที่ประชุมทราบอย่างชัดเจนและโปร่ งใส พร้อมบันทึกไว้ใน
รายงานการประชุม
15. ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่
สาคัญ โดยไม่แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
หลังการประชุมผูถ้ ือหุน้
16. เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ และมติที่การประชุมสามัญและวิสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ website ของบริ ษทั ในวันทาการ
ถัดไป
17. เผยแพร่ บนั ทึกภาพการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในลักษณะสื่ อวีดีทศั น์ผา่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั
18. จัดทารายงานการประชุ มที่ มีสาระสาคัญครบถ้วน ควรบันทึ กการชี้ แจงขั้นตอนการลงคะแนน และ
วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนจะดาเนิ นการประชุม รวมทั้งบันทึ กรายชื่ อกรรมการ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย เพื่อจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่
บนเว็บไซต์บริ ษทั ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกราย โดยไม่คานึ งถึง เพศ อายุ สี ผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความ
เชื่ อ ความคิดเห็ นทางการเมือง ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นทุกรายทั้งผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่และผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย ควรได้รับการปฏิ บตั ิ
อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ไม่แสดงความเอนเอียงกับผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งโดยการให้สารสนเทศที่ยงั ไม่
เปิ ดเผย โดยบริ ษทั มี น โยบายในการก ากับดู แ ล เพื่อ ปกป้ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ื อ หุ ้น อย่า งเสมอภาคและ
ยุติธรรม สร้างความมัน่ ใจในการลงทุนกับบริ ษทั ดังนี้
2.1.


การปฏิบัตติ ่ อผู้มสี ่ วนได้ เสียกลุ่มต่ างๆ

คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลได้กาหนดให้มีนโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั และการใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อให้เกิ ดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกราย และป้ องกันมิให้
กรรมการและผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ
2.1.1 การถือหลักทรัพย์ ของบริษัท



ผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง จะต้องรายงานการถือหลักทรั พย์เมื่อแรกเข้ารั บตาแหน่ งและ
รายงานทุกครั้ งเมื่อมีการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการต่อ ก.ล.ต. และให้กรรมการทุกคนและ
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ผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย โดยจัดส่ งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ
เป็ นประจา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยในรายงานประจาปี


ในกรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ มีการ ซื้ อ ขาย โอน
หรื อ รั บ โอน หลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท จะต้อ งจัด ท าและเปิ ดเผยรายงานการถื อ หลัก ทรั พ ย์ ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อหน่วยงานกากับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กาหนด



เพื่อป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซ้ือ ขาย โอน หรื อรับโอน หลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการ
เปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
2.1.2 การควบคุมเกีย่ วกับข้ อมูลภายใน



การใช้ขอ้ มูลภายในร่ วมกันเพื่อจุดประสงค์ในการทางานต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่ และความรั บผิดชอบ
เฉพาะที่ ได้รับมอบหมายหรื ออนุ ญาตเท่านั้น ทั้งนี้ พนักงานอื่นจะไม่ได้รับอนุ ญาตให้สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ
ธุรกิจหรื อข้อมูลบริ ษทั เป็ นการส่วนตัว



กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ที่มีสาระสาคัญ และยังไม่ได้เปิ ดเผย
สารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ื่น และยึดถือปฏิบตั ิตามนโยบายการเก็บรักษาและ
การใช้ขอ้ มูลภายในที่บริ ษทั กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด



กาหนดแนวทางในการเก็บรักษา และป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และแจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ

2.2.

การกากับดูแลด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

บริ ษทั มี นโยบายในการดาเนิ นธุ รกิ จด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต เปิ ดกว้าง โปร่ งใส และเป็ นธรรม โดย
กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ปฏิบตั ิดงั นี้


ห้ามประกอบหรื อมีส่วนร่ วมในธุรกิ จที่แข่งขันกับบริ ษทั หลีกเลี่ยงการทารายการที่ เกี่ยวโยงกับตนเองหรื อ
บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั



คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ดูแลให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ตามที่กฎหมายหรื อหน่วยงานกากับดูแลกาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด



ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไปตาม
หลักการที่ คณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิ ด้วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม เปรี ยบเสมื อนการทารายการกับ
บุคคลภายนอก และคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั



กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์



ในกรณี ที่เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ ไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริ ษทั
อนุ ม ัติ ซึ่ งอาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ต้อ งผ่ า นการสอบทานและให้ ค วามเห็ น จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนาเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี )
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2.3.

บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย

บริ ษทั มีการกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะเรื่ องที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจโดยตรงให้ครบถ้วน เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย มัน่ ใจว่าการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ได้
คานึงถึงปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ได้จดั ทาข้อพึงปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการและพนักงาน เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของ
บริ ษทั ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบตั ิต่อบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยบริ ษทั ได้ให้
ความสาคัญต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ดังนี้


ผูถ้ ือหุ ้น: บริ ษทั มุ่งมัน่ เป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุ ้นในสร้างการเติบโตของธุ รกิ จและองค์กรอย่างมีเถียรภาพ
รวมถึงการเติบโตของมูลค่าบริ ษทั อย่างยัง่ ยืน มีการดาเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่ งใสแก่ผถู ้ ือหุ ้น
นอกจากนี้ ยัง ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ได้ใ ช้สิ ท ธิ ข องตนอัน เป็ นสิ ท ธิ ข้ นั พื้ น ฐานของผูถ้ ื อ หุ ้น
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั จากผูถ้ ือหุน้



พนักงาน: บริ ษทั ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีค่า และเป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนบริ ษทั ให้กา้ วหน้า
และประสบความสาเร็ จ บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะดูแลและปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้าน
โอกาสในหน้าที่ การงาน ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน โดยไม่เอาเปรี ยบในการทาสัญญาจ้างงาน มีการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีการฝึ กอบรม และให้
การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร พนักงานทุกคนควรได้รับการดูแลอย่างทัว่ ถึง



เจ้าหนี้: บริ ษทั กาหนดวิธีการและแนวปฏิบตั ิในการไม่ละเมิดสิ ทธิของเจ้าหนี้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้
อย่างเคร่ งครัด ควบคุมให้มีการชาระคืนเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยให้กบั เจ้าหนี้ เงินกูย้ ืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตาม
กาหนดเวลา และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ ืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ จะไม่ดาเนิ นการใดๆ
ที่เป็ นการทุจริ ตต่อเจ้าหนี้ทุกราย



ลูกค้า: บริ ษทั มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ลูกค้า โดยเอาใจใส่ ดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้า
ให้บริ การแก่ลูกค้าตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ รักษาความลับลูกค้า ไม่ทาการเปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าหากมิได้
รับการอนุญาตจากลูกค้า บริ ษทั มีระบบและหน่วยงานที่ทาหน้าที่รับข้อร้องเรี ยนของลูกค้า มีแนวทางในการ
พิจารณา เพื่อเร่ งดาเนินการหาข้อยุติดว้ ยความเป็ นธรรมและแก้ไขข้อร้องเรี ยนดังกล่าวโดยเร็ วที่สุด



คู่แข่ง: บริ ษทั ปฏิ บตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน และจะไม่
แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางธุรกิจด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่ชอบธรรม ตลอดจนไม่ทาลาย
ชื่อเสี ยงทางธุรกิจของคู่แข่งโดยการกล่าวหาในทางร้าย



สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม: บริ ษทั ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักจริ ยธรรม และปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และ/หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลป้ องกันมิให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อคุณภาพ
ชีวติ ของสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม สร้างปฏิสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชนที่สถานประกอบการของบริ ษทั ตั้งอยู่
สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสม่าเสมอ



ภาครัฐ: ให้ความร่ วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและ
หลักเกณฑ์ที่เ กี่ ยวข้อ ง และเข้า โครงการหรื อ แนวทางในการต่อ ต้านการทุ จ ริ ตการคอรั ปชั่น รวมถึ งการ
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สนับสนุ นกิ จกรรมที่ ส่งเสริ มและปลูกฝั งให้พนักงานทุ กคนปฏิ บัติตามกฎหมาย และระเบี ยบข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้อง
นโยบายด้ านความปลอดภัยสารสนเทศ


การใช้งานระบบสารสนเทศจะต้องเป็ นไปเพื่อการดาเนิ นธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเท่านั้น โดยพนักงานทุก
คนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิตามนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงกฏหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง พนักงานจะต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิ ทธิ์ ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ พนักงานทุกคนจะต้อง
ไม่ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลที่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีหรื อขัดต่อกฏหมายและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายเคารพกฏหมายและสิทธิมนุษยชน


บริ ษทั ให้การสนับสนุนและเคารพการปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน ให้ความเคารพนับถือและปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุกฝ่ ายด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ

นโยบายด้ านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม


บริ ษทั มีนโยบายที่จะสื่ อสารสร้างความเข้าใจที่ดีภายในองค์กรในด้านความรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชนและ
สิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน รวมถึ งทาการประชาสัมพันธ์แนวทางและนโยบายความรั บผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมต่อบุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีเพื่อสนับสนุ นการ
ดาเนิ นการของบริ ษทั เช่น การรับนักศึกษาวิชาการโรงแรมจากสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าฝึ กงานกับโรงแรม
และรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทาราเพื่อเป็ นการสร้างโอกาสให้กบั นักศึ กษา นอกจากนี้ ยงั ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนา
โครงการช่วยเหลือชุมชนแบบครบวงจรในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
นอกจากนี้บริ ษทั ยังได้มุ่งมัน่ ดาเนินการให้สอดคล้องกับข้อกาหนดกฏหมายและข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะปั ญหาสิ่ งแวดล้อมขององค์กร มีการทบทวน ติดตามและประเมินผลด้านสิ่ งแวดล้อมจากบริ การของ
บริ ษทั ในการลดภาระให้กบั สิ่ งแวดล้อม โดยมีการสร้างจิตสานึกให้กบั พนักงานทุกคนเพื่อให้มีความเข้าใจใน
หน้ า ที่ แ ละบทบาทความรั บ ผิ ด ชอบในการมุ่ ง มั่ น ในการที่ จ ะรั ก ษาคุ ณ ภาพของสิ่ งแวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน

นโยบายและแนวปฏิบัตดิ ้ านการต่ อต้ านการทุจริตและทุจริตคอร์ รัปชั่น


บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญกับการดาเนิ นการนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ โดยในปี 2555 บริ ษทั ได้เข้าร่ วม
แสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Collective Action
Coalition) รวมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่ วมอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน่ เพื่อพัฒนาความรู ้อย่างสม่าเสมอ



จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินและการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม
เพื่อป้ องกันการทุจริ ต ตลอดจนการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสมของบุคลากรในบริ ษทั และบุคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ของบริ ษทั



ส่ งเสริ มการสร้างค่านิ ยมความซื่ อสัตย์สุจริ ตและความรับผิดชอบให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งยกระดับ
ความตระหนักแก่บุคลากรของบริ ษทั ว่าการทุจริ ตเป็ นสิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ
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จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงิ นที่ โปร่ งใสและถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ที่ได้รับการ
ยอมรับระดับสากล



จัดให้มีช่องทางในการสื่ อสารให้พนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะหรื อ
ร้องเรี ยนกรณี เกี่ยวกับการทุจริ ต โดยมีมาตรการคุม้ ครองสิ ทธิและความปลอดภัยของผูแ้ จ้งเบาะแส



กาหนดให้มีมาตรการป้ องกันการมอบหรื อรับของกานัล ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรองหรื อ
ค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจากัด ซึ่งไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั หรื อเป็ นการฝ่ าฝื นกฏหมายในประเทศที่
เกี่ยวข้อง



กาหนดให้มีมาตรการป้ องกันการติดสิ นบนทุกรู ปแบบ ไม่ว่าจะกระทาไปเพื่ออานวยความสะดวกหรื อเพื่อ
ความสัมพันธ์ในการดาเนินธุรกิจทุกชนิด ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม



การจัดซื้ อจัดจ้างกับภาครัฐและภาครัฐวิสาหกิ จทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องดาเนิ นไปอย่างโปร่ งใส
เป็ นธรรม ภายใต้กฏระเบียบและขั้นตอนปฏิบตั ิที่ถูกต้อง

การรับแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
บริ ษทั จัดให้มี การรั บแจ้ง เบาะแสหรื อ ข้อร้ อ งเรี ย นการกระท าผิดกฎหมาย หรื อ พฤติ กรรมที่ อาจจะ
ก่อให้เกิดการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของบุคลากร ทั้งจากพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยมี
ส่วนร่ วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริ ษทั ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
กรณี ที่ผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆมีขอ้ สงสัยหรื อพบเห็ นการกระทาที่ น่าสงสัยว่าจะมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรื อจรรยาบรรณทางธุรกิ จ สามารถแจ้งเบาะแสหรื อร้องเรี ยนพร้อมส่ ง
รายละเอียดหลักฐานต่างๆได้ที่
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุ งเทพ 10330
สาหรับบุคคลที่แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิตามกฎหมาย ทั้งนี้ในปี 2557 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาท
ใดๆที่มีนยั สาคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
2.4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
2.4.1. การเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษทั ให้ความสาคัญในการสื่ อสารอย่างเปิ ดเผย ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และสม่ าเสมอ ไม่เลือก
ปฏิบตั ิต่อข้อมูลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดการ
เปิ ดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินที่สาคัญ มีดงั นี้
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ส่วนที่ 3 ผูอ้ อกตราสารหนี้


ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส ทัว่ ถึงและทันเวลาทั้งข้อมูลทางการเงิน
และข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารเงิ น เพื่ อ ให้ นัก ลงทุ น และผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก ฝ่ ายมี ข ้อ มู ล ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้แ ละเพี ย งพอ
ประกอบการตัดสิ นใจอย่างสม่าเสมอ



เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของบริ ษทั ที่ เป็ นประโยชน์แก่ นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์และ
บุคคลทัว่ ไปทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่ าเที ยม เป็ นธรรมและทั่วถึ งผ่านหลายช่องทางทางการ
สื่ อ สารเช่ น เว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ระบบการแจ้ง ข่ า วผ่า นตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย การแถลงผล
ประกอบการประจาไตรมาส การแถลงแผนงานในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั รายงานประจาปี เป็ นต้น



ข้อมูลที่ สาคัญที่ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจาปี (56-2) ข้อมูลทางการเงิ น ข้อมูลเกี่ ยวกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่และสิ ทธิ ในการออกเสี ยง ข้อมูลเกี่ยวกับ
กรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อยต่างๆ สารสนเทศแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย นโยบายการ
จ่ายเงินปั นผล นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ กิจกรรมและแผนการ
ดาเนินงานต่าง ๆของบริ ษทั เป็ นต้น
2.4.2. ผู้มหี น้ าทีใ่ นการเปิ ดเผยข้ อมูล



ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อผูท้ ี่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารมอบหมายให้เป็ นผูด้ าเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลของ
บริ ษทั โดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลาและเท่าเทียมกัน



เลขานุการบริ ษทั รับผิดชอบในการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน



ผูบ้ ริ หารระดับสูงในสายงานทางการเงินและหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการให้ขอ้ มูลและตอบข้อ
ซักถามของผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุ น นักวิเคราะห์ หลักทรั พย์และบุคคลทั่วไปเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ น ผลการ
ดาเนิ นงานลักษณะการประกอบธุ รกิจ นโยบายบริ ษทั แผนงานและการลงทุน โครงการระหว่างการพัฒนา
โครงสร้างการถือหุน้ ปั จจัยที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดาเนินงานที่สาคัญ



ผูบ้ ริ หารระดับสู งในสายงานการตลาดและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบในการให้ขอ้ มูลและตอบข้อ
ซักถามของสื่ อมวลชนและบุคคลทัว่ ไปเกี่ยวกับแผนการตลาดและการจัดกิ จกรรมทางการตลาดของบริ ษทั
นอกจากนี้ ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ที่สาคัญกับบริ ษทั หน่วยงานประชาสัมพันธ์จะต้องประสานกับหน่ วยงาน
เจ้าของข้อ มู ลเพื่อ ให้ไ ด้ข ้อเท็จ จริ ง เพื่อ ชี้ แ จงและตอบข้อ ซักถามของสื่ อมวลชนภายใต้ขอบเขตที่ ได้รั บ
มอบหมาย



ผูท้ ี่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั หรื อไม่ใช่ผทู ้ ี่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ของบริ ษทั รวมถึงข้อมูลที่อาจมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริ มาณการซื้อขายหลักทรัพย์บริ ษทั
2.4.3. ผู้สอบบัญชีและการจัดทารายการทางการเงิน
ได้รับการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระ มีความรู ้ความชานาญและมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่กาหนด เพื่อให้มนั่ ใจแก่คณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ว่างบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสะท้อน
ให้เห็ นฐานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้ตามความเป็ นจริ ง คณะกรรมการบริ ษทั ให้
ส่วนที่ 3.2 (9) หน้าที่ 8
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ความสาคัญและรับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งจัดทาขึ้นตามมาตรฐานและหลักการ
บัญชี ที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชี ที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวังถูกต้องและครบถ้วน
เพื่อให้สามารถสะท้อ นผลการด าเนิ นงานของบริ ษทั ตามความเป็ นจริ ง คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการ
รายงานผลการดาเนิ นงานและเปิ ดเผยข้อมูลที่ สาคัญอย่างโปร่ งใสและเพียงพอโดยรายงานต่อหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยอย่างต่อเนื่ อง เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นและนักลงทุนนอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้
แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
รวมทั้งระบบควบคุ มภายในให้เป็ นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มนั่ ใจว่างบการเงิ นของบริ ษ ัท
สามารถเชื่อถือได้
2.4.4. สารสนเทศทีม่ นี ัยสาคัญ


บริ ษทั จะไม่เปิ ดเผยหรื อให้ขอ้ มูลที่ มีนัยสาคัญ ซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ ไม่ได้รับ
อนุ ญ าต รวมถึ งนักลงทุ น นักวิเคราะห์ และสื่ อมวลชน จนกว่า ข้อมู ลดังกล่ าวจะได้รับการเปิ ดเผยออกสู่
สาธารณชนแล้ว หากมี ขอ้ มูลใดที่ มิ ควรถู กเปิ ดเผยได้เ ผยแพร่ ออกไป บริ ษ ัทจะดาเนิ นการเปิ ดเผยข้อมู ล
ดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยทันที



บุคลากรของบริ ษทั มีหน้าที่ รักษาข้อมูลภายใน ข้อมูล ความลับของคู่คา้ ข้อมูลความลับของลูกค้ารวมถึงผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ยที่ร่วมดาเนินธุรกิจไว้เป็ นความลับ โดยไม่นาข้อมูลที่ได้ล่วงรู ้จากการปฏิบตั ิหน้าที่ไปเผยแพร่
หรื อนาไปใช้แสวงหาประโยชน์ ตลอดจนระมัดระวังการให้ขอ้ มูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็ นใดๆ ซึ่ ง
ตนเองไม่ได้มีหน้าที่หรื อได้รับมอบหมายให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว

นักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการตระหนักดีวา่ ข้อมูลของบริ ษทั ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลกระทบ
ต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยงของบริ ษทั จึ งได้กาชับให้ฝ่ายบริ หารดาเนิ นการในเรื่ องที่
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญ
และยึดถือปฏิ บัติมาโดยตลอด ในส่ วนของงานด้านผูล้ งทุ นสัมพันธ์น้ ัน บริ ษทั ได้จัดให้มีหน่ วยงานนักลงทุ น
สั ม พัน ธ์ โ ดยเฉพาะโดยได้ม อบหมายให้ ร องประธานอาวุ โ สฝ่ ายบริ หารและการเงิ น และคณะท าหน้ า ที่
ติดต่อสื่ อสารกับ ผูล้ งทุนสถาบัน ผูถ้ ือหุ ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอทราบ
ข้อมูลบริ ษทั ได้ที่โทรศัพท์ 66(0) 2769-1234 ต่อ 6640 หรื อ e-mail address: siwichayali@chr.co.th
สาหรับกิ จกรรมในปี 2557 เจ้าหน้าที่ ระดับสู งของบริ ษทั รวมถึงส่ วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ดาเนิ น
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในรู ปแบบต่างๆ แยกเป็ นประเภทต่างๆได้ดงั นี้
1. การจัดกิจกรรมบริ ษทั จดทะเบียนพบนักลงทุนร่ วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(Opportunity day) ไตรมาสละครั้ง เพื่อแถลงผลการดาเนินงานรายไตรมาส
2. การเข้าพบผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์โดยการนัดหมายจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์เพื่อสอบถามข้อมูลบริ ษทั (Company Visit) จานวน 56 ครั้ง
3. การจัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อยจานวน 4 ครั้ง
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4. การสัมภาษณ์ และประชุมทางโทรศัพท์ จานวน 415 ครั้ง
5. การเดินทางพบปะนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Road Show) จานวน 19 ครั้ง
2.5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 11 ท่านประกอบด้วย

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
2
ท่าน

กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
5
ท่าน

กรรมการอิสระ
4
ท่าน
คณะอนุกรรมการ
บริ ษทั มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการบริ ษทั ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระจานวน 4 ท่าน ทั้งนี้ นายวิเชียร เตชะ-ไพบูลย์
เป็ นกรรมการอิสระที่มีความรู ้และความสามารถ ทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2.

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจานวน 5 ท่ าน ทาหน้าที่ กาหนด
หลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมสาหรับคณะกรรมการ
บริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หารระดับสูง เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ อนุมตั ิ (แล้วแต่กรณี )

3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและการกากับดูแล ประกอบด้วยกรรมการจานวน 5 ท่าน ทาหน้าที่ดงั นี้
3.1 ด้านการบริ หารความเสี่ ยง
1) มีหน้าที่พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยงและดาเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจได้
ว่าแผนกลยุทธ์ที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่บริ ษทั ยอมรับได้ และเป็ นไปตาม
ความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
2) ให้การสนับสนุนการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงระดับปฏิบตั ิการ
3) มีการติ ดตามและประเมินผลถึงประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
โดยรวม
4) เข้าใจและสามารถประเมินความเสี่ ยงที่อาจจะส่ งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
และสามารถทาให้มนั่ ใจได้วา่ ความเสี่ ยงเหล่านั้นได้รับการจัดการกับความเสี่ ยงนั้นๆ จนถึงระดับที่
บริ ษทั ยอมรับได้
5) ให้คาแนะนาและให้ความเห็นชอบในการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร
3.2 ด้านการกากับดูแล
กาหนดและทบทวนนโยบาย ข้อกาหนด และวิธีการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี กาหนดนโยบายและวางแผนเกี่ ยวกับกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประชุมติดตาม
ความคื บ หน้า ของแผนงานบรรษัท ภิ บ าล และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม รวมทั้ง ให้ข ้อ แนะนาและการ

ส่วนที่ 3.2 (9) หน้าที่ 10

ส่วนที่ 3 ผูอ้ อกตราสารหนี้

สนับสนุนที่ จาเป็ นแก่คณะทางานบรรษัทภิบาล ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกาหนด
ประเด็นที่ ควรปรับปรุ ง เป็ นตัวแทนบริ ษทั ในการสื่ อสารและการดาเนิ นกิ จกรรมด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับ
ผูบ้ ริ หาร พนักงานและหน่วยงานภายนอก
3.3 การแยกตาแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั กาหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเลือกตั้งมาจากกรรมการบริ ษทั และ
เป็ นคนละบุคคลกันเสมอ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ดา้ นนโยบาย การติดตามประเมินผล และการบริ หารงาน
ออกจากกัน ประธานกรรมการมีภาวะผูน้ าและบทบาทหลักในการดูแลให้การทาหน้าที่ ของคณะกรรมการ
เป็ นอิสระจากฝ่ ายผูบ้ ริ หาร กาหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทา
หน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยการสนับสนุนและผลักดันให้
กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการประชุม
เลขานุการบริษัท
บริ ษทั ได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั มีหน้าที่ดาเนินการดังนี้
1. จัดเตรี ยมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งได้แก่ ทะเบี ยนกรรมการ หนังสื อนัด
ประชุมคณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้น และรายงานประจาปี
ของบริ ษทั รวมถึงงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั
2. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
3. แนะนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทางานและความรับผิดชอบของกรรมการ
4. ดาเนินการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษทั
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เลขานุการบริ ษทั ของบริ ษทั คือ ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์
และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดารงตาแหน่งดังกล่าว
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสูตรที่จดั โดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์

ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
 รองประธานอาวุโสฝ่ ายการเงินและบริ หาร และเลขานุการบริ ษท
ั
 59 ปี
 ปริ ญญาเอก การจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประกาศนี ยบัตรจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)




ผูอ้ านวยการฝ่ ายวางแผนและบริ หารการเงิน บมจ. ประสิ ทธิ์พฒั นา
อดีตกรรมการบริ ษทั ประกันภัย สิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ส่วนที่ 3.2 (9) หน้าที่ 11

ส่วนที่ 3 ผูอ้ อกตราสารหนี้


ตาแหน่งอื่นในปั จจุบนั



อดีตกรรมการตรวจสอบบริ ษทั ประกันสิ นเชื่อ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิกรรมการส่งเสริ มกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะกรรมการได้จัด ให้ มี ม าตรการเพื่ อ ดู แ ลอย่า งรอบคอบเมื่ อ มี ร ายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ มีการกาหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้อย่างชัดเจนและถือปฎิบตั ิอย่าง
เคร่ งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานและให้ความเห็นต่อการทารายการระหว่างกันที่มีนยั สาคัญซึ่ ง
ไม่อยูใ่ นอานาจการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบ คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั เป็ นสาคัญ ซึ่ งคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่เข้าร่ วมประชุม
และงดออกเสี ยงในการพิจารณาวาระดังกล่าว
คณะกรรมการมีการกาหนดมาตรการในการเปิ ดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม ของทุ ก ปี โดยมี เ ลขานุ ก ารบริ ษัท เป็ นผู ้ร วบรวมข้อ มู ล และรายงานต่ อ
คณะกรรมการ
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10.

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

นโยบายด้ านการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืนของโรงแรมและรีสอร์ ทในเครือเซ็นทารา
10.1

ธุรกิจโรงแรม

คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่ งแวดล้อม และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อเป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืนของบริ ษทั รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมโดยรวม
ดังที่ระบุไว้ ในวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา กาหนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
ต่า งๆ เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน เชื่ อ มโยงและประสานสอดคล้อ งกัน ทั้ง องค์ก ร และมี ผ ลการด าเนิ น งานบรรลุ ต าม
เป้ าประสงค์ ดังนี้
 ดาเนิ นธุ รกิ จตามหลักธรรมภิ บาลและการกากับดู แลกิ จการที่ ดี มี จริ ยธรรมและคุ ณธรรมใน การดาเนิ นธุ รกิ จ
ซื่อสัตย์ โปร่ งใส และตรวจสอบได้
 ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม โดยยึด 4 เสาหลัก ในการพัฒ นา ได้แ ก่ ด้า น
ศิ ลปวัฒ นธรรมและประเพณี ด้านความเท่ าเที ย มทางสังคม ด้า นคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อม และความพอเพี ยงทาง
เศรษฐกิจ โดยคานึงถึงผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นสาคัญ และให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ งต่อสังคมรวม
 บูรณาการองค์ความรู ้ต่างๆ ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ให้เป็ นหนึ่งเดียวกับนโยบายการดาเนินกิจการขององค์กร
 สื่ อสาร สร้างความเข้าใจที่ดีภายในองค์กร เป็ นการปลูกจิตสานึกและสร้างการมีส่วนร่ วมของพนักงาน เพื่อร่ วมกัน
ปฏิบตั ิงานประสบผลสาเร็ จตามเป้ าประสงค์
 เสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ทั้งแก่ลูกค้า คู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อความ
ร่ วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน
 ประกาศใช้แผนงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กร โดยมีขอ้ กาหนดในการปฏิ บตั ิอย่างชัดเจนและวิธีการ
ติดตามประมวลผล
 ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ ปฏิบตั ิงานโดยยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรมอย่างเคร่ งครัด
 ส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานสามารถพึ่งพาตนเองและ
เลี้ยงดูครอบครัวได้
 เสริ มสร้างการปลูกจิตสานึ กให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่ วมในการช่วยกันประหยัดพลังงาน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ที่บริ ษทั ดาเนินธุรกิจ
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 วางระบบการบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างเป็ นรู ปธรรม
โดยมีตวั ชี้วดั เป็ นกาหนดเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
 ทารายงานผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม โดยแสดงผลจากตัวชี้วดั ที่ กาหนด และนาประเด็นด้านผลกระทบที่ เกิ ดขึ้น
นาเสนอต่อลูกค้า ชุมชน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มรับทราบ เพื่อสร้างความตระหนักรู ้และร่ วมมือกันรณรงค์ลด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม

EarthCheck 2014
Silver Benchmarked 2014
Certificate

EarthCheck 2014
Silver Certification
ISO: 14001:2004
Environmental Management System

การบริหารจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม
การบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมของกลุ่มบริ ษทั โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็ นทาราเป็ นสิ่ งสาคัญในการ
ป้ องกัน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ต่อ สังคม ชุมชน และผูค้ น ที่ อาศัยในชุมชน และ สิ่ งแวดล้อม ดังนั้นเซ็นทาราได้ มองเห็น
ถึงความสาคัญในเรื่ องนี้ จึงได้เกิดการตั้งพันธสัญญาขึ้นในเรื่ องการใส่ใจในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมและการพั ฒนาอย่างยัง่ ยืนในปี
2007
จุดประสงค์หลัก คือการ มีพนั ธะสัญญากับทุกมีส่วนได้ส่วนเสี ยใน ธุรกิจ ในการ อนุรักษ์และรักษา สิ่ งแวดล้อม
และส่ งเสริ มรายได้ โอกาส และการช่วยเหลือให้กบั ชุมชมใกล้เคียง เพื่อมุ่งเน้น พันธสัญญาและ การปฏิ บตั ิให้ สอดคล้อง
เป้ นไปในทิศทางเดียวกันและ มีการวัดผลที่ ได้ มาตรฐานสากลและเป็ นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ เซ็นทาราได้ เลือก บริ ษทั ที่มี
ความชานาญ ในด้านนี้ มาเป็ น ที่ ปรึ กษาเพิ่อช่ วยจัดการและพัฒนา และวัดผลในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม สาหรั บกลุ่ม โรงแรม
Grand hotels (owned hotels)
โรงแรมและรี สอร์ทในเครื อ บริ หารจัดการการคุณภาพสิ่ งแวดล้อม โดยมีเกณฑ์ในการตรวจสอบที่เป็ นมาตรฐาน
และได้รับการยอมรับในระดับสากล ในดังนี้ :
 การกระจายของก๊าซเรื อนกระจก
 การบริ หารจัดการด้านการอนุรักษ์
 การอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
 การบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า
 การบริ หารจัดการและการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์
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การบริ หารจัดการปั ญหาด้านสังคมและวัฒนธรรม
การบริ หารจัดการและการวางแผนการใช้ที่ดิน
การควบคุมเสี ยงและการรักษาคุณภาพอากาศ
การบริ หารจัดการน้ าเสี ย
การจัดเก็บวัตถุที่เป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม

ในการจัดการประเมินผลในเรื่ องสังคมและสิ่ งแวดล้อม ใช้ระบบการวัดผลผ่าน ระบบคอมพิวเตอร์ และ หลังจาก
นั้นจะมีองค์กรอิสระเข้ามาตรวจทุกปี เพื่อความโปร่ งใสและความถูกต้อง โดยมีโรงแรมและรี สอร์ทในเครื อเซ็นทาราที่ได้รับ
การรั บรองและได้ปะกาศนี ยบัตรด้านการบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม สาหรั บธุ รกิ จอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวและ
โรงแรม ดังนี้
ประกาศนียบัตร EarthCheck ‘SILVER BENCHMARKED 2014’
 เซ็นทารา แกรนด์และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
 เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว บางกอก
 เซ็นทารา แกรนด์ บีช รี สอร์ท และ วิลล่า หัวหิ น
 เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รี สอร์ท พัทยา
 เซ็นทารา แกรนด์ บีช รี สอร์ท สมุย
 เซ็นทารา แกรนด์ บีช รี สอร์ทและวิลล่า กระบี่
 เซ็นทารา แกรนด์ บีช รี สอร์ท ภูเก็ต
 เซ็นทารา แกรนด์ ไอแลนด์ รี สอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์
ประกาศนียบัตร EarthCheck ‘2014 EARTHCHECK SILVER CERTIFICATION/ISO: 14001:2004’
 เซ็นทารา กะรน รี สอร์ท ภูเก็ต
 เซ็นทารา กะตะ รี สอร์ท ภูเก็ต
 เซ็นทารา ซีววิ รี สอร์ท เขาหลัก
นอกจากนี้ โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา ยังได้ดาเนิ นนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
อื่นๆ อีกหลายโครงการ ดังนี้
 ร่ วมกับ WWF, FEED และสานักสิ่ งแวดล้อมกรุ งเทพมหานคร จัดกิ จกรรม “ปิ ดไฟให้โลกพัก
พร้อมกันทัว่ โลก” โดยรณรงค์ให้ประชาชนร่ วมกันปิ ดไฟดวงที่ไม่จาเป็ นเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมงพร้อม
กัน
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 ร่ วมกับกรุ งเทพมหานคร และสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย จัดงาน Car Free Day 2014 เปิ ดเมือง
ปั่ น เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดมลภาวะและยังช่วยส่งเสริ มการ มีสุขภาพที่ดีอีกด้วย
 จัดให้มีโครงการ Central Group Big Cleaning Day 2014 เพื่อปลูกจิตสานึ กให้แก่พนักงานรวมถึง
ประชาชนในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม โดยการรวมพลังจิตอาสาร่ วมแรงร่ วมใจกันทาความสะอาด
ทั้งในพื้นที่กรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัด
 รณรงค์งดใช้โฟม ลดการใช้กระดาษ และใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในทุกโรงแรม
 เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว จัดโครงการปั่ นจักรยานในสวน “Go Green Go Bike!”
เพื่อเชิญชวนให้พนักงานที่ พกั อาศัยในบริ เวณโรงแรม หันมาใช้จกั รยานเป็ นพาหนะแทนการขับ
รถยนต์หรื อโดยสารรถสาธารณะมายังที่ทางานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บี ช รี สอร์ ทและวิลล่า หัวหิ น ร่ วมสนับสนุ นงาน “บ๊ายบาย พลาสติก”
โดยใช้พ้นื ที่บริ เวณหน้าหาดของโรงแรมในการจัดนิ ทรรศการกลางแจ้งรณรงค์ลดการใช้พลาสติก
และให้ความรู ้เกี่ยวกับการรณรงค์ให้ใส่ใจสิ่ งแวดล้อมรวมทั้งบริ จาคเงินและน้ าดื่ม “Avitez” ซึ่งขวด
ทาจากพืชที่สามารถย่อยสลายได้ในระยะเวลาอันสั้น
 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รี สอร์ ทและวิลล่า หัวหิ น ร่ วมกับโครงการวิ่งพิทกั ษ์หัวหิ น กรี น รัน
จัด วิ่ ง มาราธอนชิ ง ถ้ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯสยามบรมราชกุม ารี เพื่ อ
สนับสนุนการพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิ นพัฒนาระบบนิ เวศป่ าชายเลนเนื้ อที่ 18
ไร่ ของวัดเขาไกรลาศ และการท่องเที่ยวเชิงธรรมในโครงการพัฒนาป่ าชายเลนหัวหิ น
 เซ็นทาราแกรนด์บีชรี สอร์ ท ภูเก็ต ร่ วมในกิ จกรรมปล่อยเต่าลงสู่ ทะเลอันดามันในเดื อนเมษายน
และปลูกป่ ากว่า 200 กล้าที่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ กะทู ้
 เข้าร่ วมโครงการ Fin Free Thailand ซึ่ งเป็ นโครงการรณรงค์ยกเลิกการให้บริ การเมนูหูฉลามใน
ห้องอาหารทุกแห่งของโรงแรมเครื อเซ็นทาราทั้งหมด
สาหรับการเสริ มสร้างและปลูกจิตสานึ กให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือ และพัฒนาชุมชนใน
พื้นที่ที่บริ ษทั ดาเนินธุรกิจนั้น บริ ษทั ได้ริเริ่ มและเข้าร่ วมกิจกรรม เพื่อสังคมต่างๆ มากมาย ยกตัวอย่าง เช่น
 โรงแรมเซ็ นทาราแกรนด์ เซ็ นทรั ลพลาซ่ า ลาดพร้ าว บริ จาคเสื้ อผ้า เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและสิ่ งของ
เครื่ องใช้ที่มีประโยชน์อื่นๆ แก่มูลนิธิสวนแก้ว อาเภอเมือง นนทบุรี
 เซ็นทาราแกรนด์ บีช รี สอร์ ท ภูเก็ต เข้าร่ วมกิ จกรรมวันเด็กแห่ งชาติของเทศบาลตาบลกะรน และ
บริ จาคชุ ดชั้นในแก่โครงการรั บบริ จาคชุดชั้นในเพื่อการกุศลที่ นามอบแก่ผูต้ อ้ งขังที่ ทัณฑสถาน
หญิง
 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รี สอร์ ทและวิลล่า หัวหิ น ร่ วมพัฒนาหมู่บา้ นและวัดสมอโพรง ด้วย
การปรับปรุ งภูมิทศั น์ของหมู่บา้ นและบริ จาคถังดับเพลิงให้กบั ทางวัด
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 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รี สอร์ทและวิลล่า หัวหิ น บริ จาครถจักรยานให้กบั โรงเรี ยนในชนบท
ที่ขาดแคลนในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเพชรบุรี มอบรถเข็นจานวน 87 คัน แก่หน่วยงาน
โรงพยาบาลหัวหิ น โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์
 และโรงเรี ยนเพชรบุรีปัญญานุกลู รวมถึงจัดให้มีงานบริ จาคเลือดครั้งใหญ่เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
 ร่ วมกับบริ ษทั กลุ่มเซ็นทรัล จากัดมอบเงิ นจานวน 10 ล้านบาท เพื่อสมทบทุน “โครงการก่อสร้าง
โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบตั ิการตารวจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
 จัดพิธีเวียนเทียนและร่ วมพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจาปี 2557 ถวายเป็ นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
 คณะผูบ้ ริ หารและพนักงานบริ ษทั ในกลุ่มเซ็นทรัล ร่ วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ฯ ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
10.2

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา มุ่งมัน่ ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่ งเป็ นแรงขับเคลื่อน
สาคัญที่จะช่วยเสริ มสร้างศักยภาพขององค์กรและสังคมให้พฒั นาได้อย่างยัง่ ยืน ในปี พ.ศ. 2557 ที่ ผ่านมา โรงแรมและรี
สอร์ทในเครื อเซ็นทาราจึงได้ดาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาบุคลากร ดังต่อไปนี้
1. โครงการ 4 สร้ าง: สร้ างฝัน สร้ างโอกาส สร้ างอาชีพ สร้ างอนาคตกับเซ็นทารา
โครงการนี้มีวตั ถุประสงค์ในการเตรี ยมความพร้อมฝี มือแรงงานให้กบั กลุ่มเยาวชน ผูข้ าดแคลนโอกาส ซึ่ งดาเนิ น
โครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 (โครงการนี้ มีที่มาจาก โครงการพัฒนาอาชี พเยาวชน ที่ ริเริ่ มในปี พ.ศ. 2549)
โครงการนี้ ได้รับการสนับสนุน อย่างเป็ นทางการจากกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน และสานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้คดั เลือกนักเรี ยนมาจากโรงเรี ยนศึ กษาสงเคราะห์ โรงเรี ยน ราชประชานุเคราะห์ และ
โรงเรี ยนสอนนักเรี ยนที่บกพร่ องทางร่ างกาย และฝึ กอบรม เตรี ยมความพร้อมฝี มือแรงงานเป็ นระยะเวลา 5 เดือน
โดยเลือกฝึ กเตรี ยมความ พร้อมใน 1 แผนก จากแผนกแม่บา้ น แผนกบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม แผนกครัว แผนก
ทาความสะอาดและสุ ขอนามัยในครัว หรื อแผนกจัดสวน โดยนักเรี ยนที่สาเร็ จ โครงการจะได้รับ การว่าจ้างเป็ น
พนักงานประจา
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 โรงแรมและรี สอร์ทในเครื อเซ็นทารามีพนักงานประจาที่สาเร็ จ จากโครงการนี้ มีท้ งั สิ้ น 384 คน
และในจานวน 384 คนนี้ มีพนักงานที่มีความ บกพร่ องทางร่ างกายทั้งสิ้ น 81 คน โครงการ 4 สร้างเริ่ มเป็ นที่รู้จกั
มากขึ้นในระดับ สากล ซึ่ งเป็ นผลมาจากการได้รับรางวัล โครงการฝึ กอบรมและการศึ กษาดี เด่นของ สมาคม
ส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ยวแห่ งภู มิภ าคเอเชี ย-แปซิ ฟิก นอกจากนี้ ยัง ได้รับ รางวัล สถานประกอบการดี เด่ นด้า น
การสนุ บสนุ นคนพิการ จากสานักงานการศึ กษาพิเศษ กระทรวงศึ กษาธิ การอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2557 ที่ ผ่านมา
โรงแรมและ รี สอร์ ทในเครื อ เซ็นทารายังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือกับองค์กรสนับสนุนเยาวชน ที่มี
ชื่อว่า แพลน อินเตอร์เนชัน่ แนล ซึ่งมีสานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่ประเทศอังกฤษ โดย แพลน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จะให้
การสนับสนุนทางทุนทรัพย์บางส่วนให้กบั เยาวชนผู ้ ด้อยโอกาสที่มาเข้าฝึ กอบรมในโครงการนี้
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2. โครงการพัฒนาบุคลากรสาหรับการเตรียมความพร้ อมในสายงานบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการคัดเลือกบุคลากรที่มีศกั ยภาพสูง และพัฒนา เตรี ยมความพร้อมทุกคนสู่บทบาท
ทางในต าแหน่ ง ทางด้า นบริ ห ารจัด การในอนาคต โครงการนี้ เป็ นโครงการฝึ กอบรมในความร่ ว มมื อ กับ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในประเทศไทย และวิทยาลัยการจัดการด้านธุรกิจบริ การแห่ งเมืองเล้งค์ ประเทศส วิต
เซอร์ แลนด์ ผูท้ ี่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการฝึ กอบรมในระยะเวลา 1 ปี โดย ฝึ กอบรมทางด้านทฤษฎี การ
บริ หารจัดการที่ มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิตย์ในระยะเวลา 2.5 เดื อน จากนั้นผูเ้ ข้าโครงการจะได้ไปฝึ กอบรม
ภาคปฏิ บตั ิทางด้านการจัดการที่ โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา เป็ นเวลา 2.5 เดือน และในระยะเวลา 7
เดือน สุ ดท้าย เข้ารับการฝึ กอบรมและการฝึ กงานที่วิทยาลัยการจัดการด้านธุรกิจบริ การ แห่ งเมืองเล้งค์ ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ โครงการนี้ จดั ขึ้นมาเป็ นจานวน 10 รุ่ น นับ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา เราได้ทา
การคัดเลือกมาทั้งสิ้น 9 คน สาหรับรุ่ นที่ 10 ซึ่งทุกคนได้สาเร็ จโครงการและได้กลับไปปฏิบตั ิงานในบทบาทใหม่
ที่โรงแรมและรี สอร์ทในเครื อเซ็นทาราเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ปั จจุบนั เรามีพนักงานที่ ผ่านการฝึ กอบรมในโครงการ
นี้ ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่ นที่ 10 และยังคงทางานที่โรงแรม และ รี สอร์ทในเครื อเซ็นทาราทั้งสิ้น 35 คน
3. การรับนักศึกษาต่ างชาติเข้ ารับการฝึ กงาน
โดยในทุกปี ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล สานักงานใหญ่จะเดิ นทางไปตรวจเยี่ยมโรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา
และใช้เกณฑ์ที่สร้างขึ้น ในการประเมินคุณภาพด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าโรงแรม
และรี สอร์ทในแต่ละแห่ง ดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลและการฝึ กอบรม ที่เป็ นไปตามนโยบายที่เป็ นมาตรฐาน
อย่างต่อเนื่ อง โดยในปี พ.ศ. 22556 ที่ ผ่านมา คะแนนการประเมินคุณภาพโดยเฉลี่ยของโรงแรมและรี สอร์ ทใน
เครื อเซ็นทาราอยูใ่ นระดับ ร้อยละ 82.45 ซึ่งนับว่ามีการพัฒนาขึ้นจากปี ก่อนหน้านี้ ในปี พ.ศ. 2555 ที่ได้คะแนนการ
ประเมินผลอยูท่ ี่ระดับ ร้อยละ 78.98
4. การบรรลุเป้ าหมายชั่วโมงการฝึ กอบรม
ในปี พ.ศ. 2557 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล สานักงานใหญ่ได้กาหนดตัวชี้วดั ด้านชัว่ โมง การฝึ กอบรมของพนักงาน โดยมี
เป้ าหมายขั้นต่าอยูท่ ี่ 40 ชัว่ โมงต่อคน โดยชัว่ โมง การฝึ กอบรมจะได้รับการบันทึกลงไปในสมุดบันทึกที่เรี ยกว่า 3
Ms Record: My Learning, My Career, My Future โดยพนักงานสารถบันทึกชัว่ โมงการฝึ ก อบรมจากการฝึ กอบรม
ภายในที่ จดั โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคล จากหลักสู ตรฝึ กอบรม ที่ ทาร่ วมกับบริ ษทั ในกลุ่มเซ็นทรัล การฝึ กอบรม
ภายนอก การฝึ กอบรมด้านความ ปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม และการฝึ กอบรมภายในแผนก ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่าน
มา โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทาราได้บรรลุจานวนชัว่ โมงการฝึ กอบรม เป็ นจานวน ทั้งสิ้ น 49 ชัว่ โมงโดย
เฉลี่ยต่อคน จากเป้ าหมาย 40 ชัว่ โมงต่อคน
5. โครงการด้ านทรัพยากรบุคคลในความร่ วมมือกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล
โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา ในทาโครงการประสานความร่ วมมือกับบริ ษทั ในกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการทาให้บริ ษทั ทั้ง 8 บริ ษทั ในกลุ่มเซ็นทรัลเป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย
มากขึ้นและสร้างภาพลักษณ์ ที่ เข้มแข็งในกลุ่มสาธารณชน นอกจากนี้ ยงั เป็ นการสร้างความตระหนักเกี่ ยวกับ
โอกาสในการเติบโตในอาชี พสาหรั บบุ คลากรที่ เปี่ ยมไปด้วยศักยภาพภายในองค์กร นอกจากนี้ ยังมี การจัด
หลักสู ตรการฝึ กอบรมในความร่ วมมือกับบริ ษทั ในกลุ่มเซ็นทรัล อาทิเช่น หลักสู ตรการบริ หารจัดการเวลาและ
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ลาดับความสาคัญของงาน หลักสูตร การมอบหมายงาน หลักสูตรทักษะการเป็ นหัวหน้างาน หลักสูตรการนาเสนอ
เป็ นต้น
6. การประเมินคุณภาพด้ านการจัดการทรัพยากรบุคคลและการฝึ กอบรม
ระบบการประเมินคุณภาพนี้ เป็ นการเสริ มสร้างความมัน่ ใจว่า ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ของโรงแรมและรี สอร์ ทใน
เครื อเซ็นทาราปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับและนโยบาย เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคลและงานฝึ กอบรม ฝ่ าย
ทรั พยากรบุ ค คลของโรงแรม และรี ส อร์ ท ในเครื อ เซ็ น ทาราแต่ ล ะแห่ ง ต้อ งได้รับ การประเมิ น คุ ณ ภาพตาม
หลักเกณฑ์ ที่กาหนด ผลการประเมินคุณภาพในปี พ.ศ. 2557 คือคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 88.81 ซึ งเป็ นคะแนนเฉลี่ยที่
สูงขึ้นกว่าปี พ.ศ. 2556 ซึ่งได้คะแนน ร้อยละ 82.45
7. โครงการการจัดฝึ กอบรมในระดับภูมภิ าค
โครงการนี้จดั ขึ้นเพื่อสร้างเครื อข่ายผูฝ้ ึ กอบรมในโรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อ เซ็นทารา ในแต่ละปี ฝ่ ายฝึ กอบรม
สานักงานใหญ่ เดินทางไปจัดหลักสูตรการ ฝึ กอบรมให้กบั โรงแรมและ รี สอร์ ทต่างๆ ในทุกภูมิภาค เพื่อฝึ กอบรม
กลุ่มเป้ าหมายที่ อยู่ในระดับหัวหน้างาน ผูจ้ ดั การ และหัวหน้าแผนก ในปี พ.ศ. 2557 ที่ ผ่านมา ได้เน้น ไปใน
หลักสูตรทางด้านการพัฒนาภาวะผูน้ า ได้แก่ หลักสู ตรการพัฒนาทักษะการเป็ น หัวหน้างาน หลักสู ตรพัฒนาการ
เป็ นผูฝ้ ึ กอบรม หลักสูตรพัฒนาทักษะการนาเสนอ
8. โครงการการสืบทอดตาแหน่ ง
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการคัดเลือกพนักงานที่มีศกั ยภาพที่จะสามารถเติบโต ในสายอาชีพ โดยกาหนดให้
พนักงานที่เข้าโครงการเข้ารับการฝึ กอบรม ในระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี ใน 4 มิติ ได้แก่ ทักษะทัว่ ไป ทักษะเฉพาะงาน
ทักษะการเป็ นผูน้ า และ ทักษะการบริ หารโครงการ ผูเ้ ข้าโครงการจะได้รับการประเมินโดยผูบ้ งั คับบัญชา โดยตรง
หัวหน้าแผนก และฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผา่ นมา มีจานวน พนักงานที่เข้าโครงการนี้คิดเป็ นร้อยละ
8.2 จากเป้ าหมายร้อยละ 6 หรื อเป็ นจานวน สุทธิท้ งั สิ้น 454 คน จากพนักงานที่มีคุณสมบัติ
9. การลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทาราได้สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทางการศึกษา กับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและ
สถาบันทางการศึกษา ปั จจุบนั มีท้ งั สิ้น 55 แห่ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายฐานแรงงานที่มีศกั ยภาพ ที่เราสามารถ
คัดเลือกได้ จากกลุ่มบัณฑิตในเครื อข่ายนี้ ในปี พ.ศ.2557 ที่ผา่ นมา โรงแรมและรี สอร์ทในเครื อ เซ็นทาราได้ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ และ สถาบันธุรกิจลีด ซึ่ งเป็ นตัวแทนอย่างของมหาวิทยาลัย
คอร์เนล ที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศ สหรัฐอเมริ กา
10.3

กลุ่มธุรกิจอาหาร
ในปี 2557 บริ ษทั มีนโยบายที่เน้นให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มและพัฒนาด้านสังคมในประเทศ โดยได้รับการ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารของกลุ่มเซ็นทรัล ในการดาเนินการโครงการ”ครัวอนามัย”โครงการครัวอนามัยถือเป็ น
ส่วนสาคัญของโครงการหลัก“โครงการเซ็นทรัลพัฒนาการศึกษา”โดยมีวตั ถุประสงค์หลักที่จะให้เยาวชนในโรงเรี ยนที่ขาด
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แคลนมีสุขภาพอนามัยที่ ดีและเติบ โตอย่างมีคุณภาพ โดยที่ ทางบริ ษทั ดาเนิ นการสนับสนุ นอุปกรณ์การทาครัวและปรุ ง
อาหารให้โรงเรี ยนที่ขาดแคลน ส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนตระหนักถึงสุ ขอนามัยที่ดีแก่เด็กนักเรี ยน และส่ งเสริ มให้นักเรี ยน ครู
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีความรู ้ดา้ น Food Safety ในการทาครัวและ ปรุ งอาหารที่ถูกหลักสุ ขอนามัยมีโภชนาการที่ดี โดยใน
ปี 2557 นี้ทางบริ ษทั ได้ดาเนินการต่อเนื่อง ใน 4 โรงเรี ยน คือ
1. โรงเรี ยนบ้านขาม (ขามเขตวิทยาคาร) อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร วันที่ เดือน มิ.ย. 2557
2. โรงเรี ยนมหิ ดล อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เดือน มิ.ย. 2557
3. โรงเรี ยนบ้านสะปา (มงคลวิทยา) อ.เมือง จ.ภูเก็ต เดือน พ.ย. 2557 และ
4. ศูนย์การเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง ต.โคกมะม่วง อ.ปะคา จ.บุรีรัมย์ เดือน ธ.ค.
ในส่ วนของแบรนด์ต่างๆของ ซี อาร์ จี อาทิเช่น แบรนด์ มิสเตอร์ โดนัท ได้จดั โครงการ “สนามเด็กเล่นของหนู ”
ต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 2 โดยร่ วมมือกับโรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดต่างๆ ดาเนิ นกิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่น จัดหา
เครื่ องเล่นที่พฒั นาทักษะการเรี ยน รู ้ให้กบั น้องๆในระดับปฐมวัยที่อยูใ่ นโรงเรี ยนถิ่นทุรกันดารเพื่อสร้างความสุ ขให้กบั เด็ก
นักเรี ยนในโรงเรี ยนที่ห่างไกลและขาดแคลนงบประมาณในจังหวัดต่างๆ ซึ่ งในปี นี้ เรา ทาการส่ งมอบสนามเด็กเล่นให้กบั
รร. ตารวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ าหิ น จ.ราชบุรี ส่ วน แบรนด์ อานตี้ แอนส์ ในปี นี้ ได้จดั โครงการ “ให้ 1 ได้ 100” อร่ อยกับ
เพรทเซล 1 ชิ้น ได้ ร่ วมบริ จาค 1 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรี ยน โรงเรี ยน ตชด.ทุติยะโพธิ์ อนุสรณ์ ในกองทุนพัฒนา
เด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ ยงั มีกิจกรรมครบรอบ 15 ปี
อานตี้ แอนส์ ซึ่งได้ร่วมแบรนดในเครื อ อาทิ มิสเตอร์ โดนัท, เค เอฟ ซี, เปปเปอร์ ลันช์, เดอะ เทอเรส ร่ วมคืนความสุขให้กบั
มูลนิธิสถานสงเคราะห์เด็กต่างๆ จานวนทั้งสิ้น 15 บ้าน ในช่วงเดือนสิ งหาคม-พฤศจิกายน แบรนด์อื่นๆ ก็มีการจัดอาหารเพื่อ
เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กต่างๆ ในระหว่างปี
นอกจากนี้ ในส่ วนของบริ ษทั ก็มีการรณรงค์ให้พนักงานร่ วมบริ จาคโลหิ ตให้กบั สภากาชาดไทย โดยมีการร่ วม
บริ จาคทุกเดือน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม ต่างๆ ผ่านทางแบรนด์ในกลุ่มและในนามของบริ ษทั ซี อาร์ จี
เอง ทั้งนี้การจัดกิจกรรมช่วย เหลือสังคมดังกล่าว บริ ษทั ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากพนักงานและคู่คา้ ทางธุรกิจต่างๆ
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11.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงระดับบริหาร
และมีการกาหนดขอบข่ายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละรายไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อป้องกันความ
เสียหายจากการนาทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอานาจ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าที่กากับดูแลและสอบทานความมีประสิทธิภาพ ความเพียงพอและความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่
เป็นสาระสาคัญแล้ว จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงและแก้ไขโดยเร็ว
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการของ
บริษัทได้จัดทาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมี
ความเพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินของบริษัท อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนาไปใช้โดยมิ
ชอบหรือโดยปราศจากอานาจ และที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน
นอกจากนี้ ในส่วนของการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ศึกษาและประเมิน
ประสิทธิภาพแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมี ผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญ
ต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินการปฏิบัติงาน
การดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท
อยู่เสมอ จัดให้มีการกาหนดลาดับขั้นของอานาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน กาหนดระเบียบการ
ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีสานักตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงาน
ธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการดูแลให้สานักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบและ
ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาตามเวลาที่กาหนดไว้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน แล้ว
จึงมีมติแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่เตรียม
และจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น
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และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงใน
คณะกรรมการตรวจสอบ และชอบที่จะเสนอผู้ช่วยได้ ในกรณีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้อานวยการสานักงาน
ตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สานักงานตรวจสอบภายในมีจานวนพนักงานทั้งสิ้น 14 คน
ประวัติและคุณสมบัติของผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน มีดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติ
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์

นายพิพิธ เยี่ยงยุกดิ์สากล
 ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน
 50 ปี
 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร
 ทนายความ สภาทนายความ
 Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT 17) จากสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 ปี 2532 – 2545 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ สานักงานสอบบัญชีและทนายความมิตร
ประชา/ สอบบัญชี, ที่ปรึกษากฎหมาย
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12.

รายการระหว่ างกัน

12.1

สรุปรายการระหว่ างกันของบริษัทและบริษัทย่ อย กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการทารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องหรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ งมีลกั ษณะรายการเป็ นปกติและเป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้าทัว่ ไป และมีการอนุ มตั ิการทา
รายการระหว่างกันตามอานาจดาเนินการของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดตามแนบ
12.2

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ในฐานะที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2533 ได้ตระหนักดีถึงความ
จาเป็ นในการเปิ ดเผยข้อมูลและการดาเนิ นการอย่างโปร่ งใสในการทารายการระหว่างกันมาโดยตลอด ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบได้กากับดูแลให้มีการทารายการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆที่
เกี่ยวข้อง มีการกาหนดนโยบายการประกอบธุรกิจระหว่างกันที่ชดั เจน มีการพิจารณาราคาและเงื่อนไขให้เป็ นไปตามปกติ
ธุรกิ จ มีการสรุ ปรายการที่เกี่ ยวโยงกันให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ การขออนุ มตั ิเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และมีการเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สาหรับรายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต บริ ษทั ได้กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั
เป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว ซึ่ งรายการระหว่างกันในอนาคตขึ้นอยูก่ บั เหตุผลและความจาเป็ นของ
บริ ษทั การรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะต้องเป็ นไปตามราคาตลาด ยุติธรรม และโปร่ งใส
12.3

นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกัน
บริ ษทั มี นโยบายในการทาธุ รกรรมกับบุ ค คลที่ อ าจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เฉพาะในส่ วนที่ เ ป็ นการ
ประกอบธุรกิจตามปกติของบริ ษทั โดยให้มีการกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนิ นการค้าปกติ และเป็ น
ราคาซึ่งไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2546 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ที่ประชุมได้กาหนด
นโยบายและมาตรการอนุมตั ิรายการระหว่างกัน โดยให้เป็ นไปตามขั้นตอนการอนุมตั ิตามปกติ แต่กรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
จะต้องไม่ทาการอนุมตั ิรายการที่บริ ษทั กระทากับตนเองหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง หากมีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น
จะต้องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทาการพิจารณา และจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงในการอนุมตั ิทารายการ
นั้นๆ ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ คาสัง่ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริ ษทั เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสี ย
หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริ ษทั จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี ที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่ อาจเกิ ดขึ้ น บริ ษทั จะให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ สระ หรื อผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็ นเกี่ ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี

ส่วนที่ 3.2 (12) หน้าที่ 1

ส่วนที่ 3 ผูอ้ อกตราสารหนี้

ในการเปิ ดเผยรายการระหว่า งกัน นั้น บริ ษ ัท จะปฏิ บัติ ใ ห้เ ป็ นไปตามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้งให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี เรื่ องการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ปี 2557
(ล้ านบาท)

เหตุผลและความจาเป็ น

1 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4
ความสั มพันธ์

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 บริ ษทั โรงแรมเซ็ นทรัลเวิ ลด์ จากัด

1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์

(“CGCW”) ได้ทาสัญญาเช่ าช่ วงที่ดินและอาคารในส่วนของโรงแรมจาก

มีความเห็นว่า การตกลงเข้าทารายการนี้ มีความสมเหตุ

2. กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 มี บมจ. เซ็นทรัลพัฒนาและบริษัทย่ อย

กองทุนรวมธุรกิ จไทย 4 เพื่อพัฒนาและใช้ประกอบการดาเนิ นธุรกิ จ

ผลเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และได้ตกลงทา

เป็ นผู้ถือหุ้นลงทุนในสั ดส่ วน 50% ของหน่ วยลงทุนทั้งหมด

เกี่ ยวกับโรงแรมหรื อธุรกิ จอืน่ ที่เกี่ ยวข้อง โดย CGCW ต้องจ่ ายค่าเช่ า

รายการในราคาที่ยตุ ิ ธรรมแล้ว

(หรือ 100% ของหน่ วยลงทุนประเภท ค [Owner Type] )

ล่ วงหน้าและค่าเช่ ารายปี ให้แก่ กองทุนตลอดอายุของสัญญาซึ่ งสิ้นสุด

โดยกลุ่มจิราธิวัฒน์ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ใน บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

วันที่ 22 ธันวาคม 2575 เป็ นจานวนเงิ นประมาณ 1,188.75 ล้านบาท

บจ.เซ็ นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่ าพื้นที่ในศูนย์การค้าเซ็ นทรัลเวิ ลด์

15.75

ที่ประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2547 ได้พิจารณาแล้ว

21.40

จาก บจ.เซ็ นทรัลเวิ ลด์ (เดิ มชื่ อ บจ.เวิ ลด์ เทรดพลาซ่ า)
เพื่อขายอาหารและเครื่ องดื่ ม
โดยคิ ดเป็ นค่าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้า และคิ ดค่าบริ การต่อตารางเมตรต่อเดื อน
ในส่วนของค่าเช่ าได้จ่ายให้กองทุนรวมธุรกิ จไทย 4 ในอัตราค่าเช่ าที่ชดั เจน
2 บจ. บริษัท สรรพสิ นค้ าเซ็นทรัล
ความสั มพันธ์
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่ วมกัน

3 บจ. เตียง จิราธิวัฒน์
ความสั มพันธ์
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่ วมกัน

4 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
ความสั มพันธ์
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์
2. มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั โรงแรมเซ็ นทรัลสุคนธา จากัด (“CSH”) ได้ทาสัญญาให้เช่ า
และให้บริ การกับบริ ษทั สรรพสินค้าเซ็ นทรัล(สาขาหาดใหญ่) มีกาหนดเวลา
30 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยบริ ษทั สรรพสินค้า เซ็ นทรัล จากัด
ได้ตกลงเช่ าส่วนหนึ่ งของอาคารของ CSH เพื่อใช้ประกอบกิ จการศูนย์การค้า
และ CSH ได้รับค่าเช่ าและ ค่าบริ การรับล่ วงหน้า

37.23

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่ าและค่าบริ การเป็ นราคายุติธรรม เหมาะสมกับ
ทาเลที่ต้ งั และสิ่งอานวยความสะดวกโดยมี
สัญญาเช่ าที่มีกาหนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่ าที่ชดั เจน

บมจ. โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซาและบริ ษทั ย่อย ซื้ อสินค้าจาก
บจ.สรรพสินค้าเซ็ นทรัล เพื่อให้บริ การแก่ ลูกค้า

0.89

เห็นว่า ผูข้ ายจาหน่ายสินค้าคุ ณภาพดี
ราคาที่ตกลงซื้ อขายกันเป็ นราคาตลาด
รายการที่เกิ ดขึ้นมีความสมเหตุสมผล

บริ ษทั ย่อยคื อ บจ.เซ็ นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่ าพื้นที่ในศูนย์การค้าจาก
บจ.สรรพสินค้าเซ็ นทรัล เพื่อขายอาหาร และ เครื่ องดื่ ม

24.19

บมจ.โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซา ให้บริ การเช่ าร้านค้า อาหารและเครื่ องดื่ ม
ให้กบั บจ.สรรพสินค้าเซ็ นทรัล โดยคิ ดราคาในอัตราราคาตลาด

1.56

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่ าและค่าบริ การเป็ นราคายุติธรรม เหมาะสมกับ
ทาเลที่ต้ งั และสิ่งอานวยความสะดวกโดยมี
สัญญาเช่ าที่มีกาหนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่ าที่ชดั เจน

บจ. เซ็ นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ปเช่ าพี้นที่ในอาคารเซ็ นทรัลสีลม
จาก บจ.เตี ยง จิ ราธิ วฒ
ั น์ เพื่อใช้เป็ นที่ทาการสานักงานใหญ่ โดยคิ ด
อัตราค่าเช่ าและค่าบริ การต่อตารางเมตรต่อเดื อน โดยมีสญั ญาเช่ า
ที่กาหนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่ าที่ชดั เจน

21.28

บมจ.โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซ่ า และบริ ษทั ย่อยซื้ อสินค้าจาก บจ. เตี ยง จิ ราธิ วฒ
ั น์
เพื่อให้บริ การแก่ ลูกค้าโดยคิ ดราคาในอัตราราคาตลาด

0.56

บมจ.โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซา ให้บริ การเช่ าร้านค้า อาหารและเครื่ องดื่ ม
ให้กบั บจ. เตี ยง จิ ราธิ วฒ
ั น์ โดยคิ ดราคาในอัตราราคาตลาด

0.82

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าบริ การเป็ นอัตราเดี ยวกันกับอัตราที่ให้กบั ลู กค้าภายนอก
รายการที่เกิ ดขึ้นมีความสมเหตุสมผล

บมจ. โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซาและ บจ. โรงแรมเซ็ นทรัลเวิ ลด์
เช่ าพื้นที่อาคารสานักงาน อาคารสาหรับการประชุ มและจัดนิ ทรรศการ
และอาคารที่จอดรถจาก บมจ.เซ็ นทรัลพัฒนาเพื่อใช้ในการให้บริ การแก่ ลูกค้า

59.92

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่ าและค่าบริ การเป็ นราคายุติธรรม เหมาะสมกับ
ทาเลที่ต้ งั และสิ่งอานวยความสะดวกเป็ นอัตราเดี ยวกับที่
ผูใ้ ห้เช่ าคิ ดกับลู กค้าทัว่ ไป

โรงแรม และบจ.เซ็ นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่ าพื้นที่ศนู ย์การค้าเพื่อใช้ใน
การขายอาหารและเครื่ องดื่ ม โดยคิ ดอัตราค่าเช่ าและค่าบริ การ
ต่อตารางเมตรต่อเดื อน หรื อตามอัตราร้อยละของยอดขาย โดยมี
สัญญาเช่ าที่กาหนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่ าที่ชดั เจน

260.55

บมจ.โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซา ให้บริ การเช่ าร้านค้า อาหารและเครื่ องดื่ ม
ให้กบั บมจ. เซ็ นทรัลพัฒนา โดยคิ ดราคาในอัตราราคาตลาด

2.00

ส่วนที่ 3.2 (12) หน้าที่ 2

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่ าและค่าบริ การเป็ นราคายุติธรรม เหมาะสมกับ
ทาเลที่ต้ งั และสิ่งอานวยความสะดวกโดยมี
สัญญาเช่ าที่มีกาหนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่ าที่ชดั เจน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าบริ การเป็ นอัตราเดี ยวกันกับอัตราที่ให้กบั ลู กค้าภายนอก
รายการที่เกิ ดขึ้นมีความสมเหตุสมผล

ส่วนที่ 3 ผูอ้ อกตราสารหนี้

บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน

ลักษณะรายการ

5 บจ. เซ็นทรัลเทรดดิง้
ความสั มพันธ์
บมจ. โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซาและบริ ษทั ย่อย ซื้ อสินค้าประเภทอุปกรณ์
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ เครื่ องไฟฟ้ าที่ใช้ในร้านเช่ น เครื่ องบันทึกเงิ นสด, เครื่ องคิ ดเลขไฟฟ้ า,
2. มีกรรมการร่ วมกัน
อะไหล่ และอุปกรณ์ฯลฯ จาก บจ.เซ็ นทรัลเทรดดิ้ง
โดยคิ ดราคาในอัตราราคาตลาด

มูลค่ ารายการ
ปี 2557
(ล้ านบาท)

เหตุผลและความจาเป็ น

1.29

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผูข้ ายจาหน่ายสินค้าคุ ณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็ น
ราคายุติธรรมและการสัง่ ซื้ อ เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิ
ของการจัดซื้ อจัดจ้าง รายการที่เกิ ดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั

บจ.เซ็ นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (บริ ษทั ย่อย) เช่ าพื้นที่ จาก บจ.เซ็ นทรัลเทรดดิ้ง
เพื่อขายอาหารและเครื่ องดื่ ม ซึ่ งคิ ดอัตราค่าเช่ าเหมาจ่ ายต่อเดื อน
โดยมีสญ
ั ญาเช่ าที่กาหนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่ าที่ชดั เจน

10.04

อัตราค่าเช่ าเป็ นราคายุติธรรม เหมาะสมกับทาเลที่ต้ งั
เป็ นอัตราเดี ยวกับที่ผใู ้ ห้เช่ าคิ ดกับลู กค้าทัว่ ไป

บมจ.โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซา ให้บริ การเช่ าร้านค้า อาหารและเครื่ องดื่ ม
ให้กบั บจ. เซ็ นทรัลเทรดดิ้ง โดยคิ ดราคาในอัตราราคาตลาด

0.73

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าบริ การเป็ นอัตราเดี ยวกันกับอัตราที่ให้กบั ลู กค้าภายนอก
รายการที่เกิ ดขึ้นมีความสมเหตุสมผล

1.16

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผูข้ ายจาหน่ายสินค้าคุ ณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็ น
ราคายุติธรรมและการสัง่ ซื้ อ เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิ
ของการจัดซื้ อจัดจ้าง รายการที่เกิ ดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั

6 บจ. เพาเวอร์ บาย
ความสั มพันธ์
บมจ. โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซาและบริ ษทั ย่อย ซื้ อสินค้าประเภท
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ อุปกรณ์ เช่ น ลาโพง, กล้องถ่ ายรู ป, เครื่ องเล่ น DVD
2. มีกรรมการร่ วมกัน
จาก บจ.เพาเวอร์ บาย โดยคิ ดราคาในอัตราราคาตลาด

7 บจ. ห้ างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์ สโตร์
ความสั มพันธ์
บมจ. โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซาและบริ ษทั ย่อย ซื้ อสินค้าประเภทอุปกรณ์
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ ไฟฟ้ า, เครื่ องใช้สานักงานฯลฯ,บริ การปรึ กษาทางด้านกฎหมายบริ การ
2. มีกรรมการร่ วมกัน
ข้อมูลทางธุรกิ จและคาแนะนาต่างๆ และ เช่ าพื้นที่ในศูนย์การค้า
จาก บจ.ห้างเซ็ นทรัล ดี พาทเมนท์สโตร์
- บมจ. โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซา
- บจ. เซ็ นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป
บมจ.โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซา ให้บริ การ ห้องจัดเลี้ ยงและบริ การ
ให้กบั บจ. ห้างเซ็ นทรัล ดี พาทเมนท์สโตร์ โดยคิ ดราคาในอัตราราคาตลาด
8 บจ. ออฟฟิ ซ คลับ (ไทย)
ความสั มพันธ์
บมจ. โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซาและบริ ษทั ย่อย ซื้ อสินค้าประเภท
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ อุปกรณ์เครื่ องเขี ยนและเครื่ องใช้สานักงาน จาก บจ. ออฟฟิ ซ
2. มีกรรมการร่ วมกัน
คลับ(ไทย) โดยคิ ดราคาในอัตราราคาตลาด
- บมจ. โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซา
- บจ. เซ็ นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป
9 บมจ.โพสต์ พับลิชซิ่ง
ความสั มพันธ์
บมจ. โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซาและบริ ษทั ย่อย ซื้ อบริ การการโฆษณา
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ ทางสื่อสิ่งพิมพ์และซื้ อหนังสือพิมพ์จาก บมจ.โพสต์ พับลิ ชซิ่ ง
2. มีกรรมการร่ วมกัน
เพื่อให้บริ การแก่ ลูกค้าโรงแรมและร้านอาหาร โดยคิ ดราคาในอัตราราคาตลาด
- บมจ. โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซา
- บจ. เซ็ นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป
บมจ.โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซา ขายห้องพัก และ อาหารและเครื่ องดื่ ม
ให้กบั บมจ.โพสต์ พับลิ ชซิ่ ง โดยคิ ดราคาในอัตราราคาตลาด
10 บจ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล
ความสั มพันธ์
บมจ.โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซา และบริ ษทั ย่อย ซื้ อสินค้าจาก บจ.เซ็ นทรัล
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ ฟู้ ด รี เทล เพื่อให้บริ การแก่ ลูกค้าโดยคิ ดราคาในอัตราราคาตลาด
2. มีกรรมการร่ วมกัน
บจ. เซ็ นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่ าพี้นที่ในท็อปส์ ซู เปอร์ มาเก็ต
จาก บจ.เซ็ นทรัล ฟู้ ด รี เทล เพื่อขายอาหาร และ เครื่ องดื่ ม โดยคิ ดค่าเช่ า
และบริ การ ตามอัตราร้อยละของยอดขาย โดยมีสญ
ั ญาเช่ าที่กาหนดระยะ
เวลาและอัตราค่าเช่ าที่ชดั เจน
บมจ.โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซา และบริ ษทั ย่อย ขายห้องพัก
ให้เช่ าและอานวยความสะดวกในการจัดประชุ ม จัดเตรี ยมอาหารและเครื่ องดื่ ม
ให้กบั บจ.เซ็ นทรัล ฟู้ ด รี เทล โดยคิ ดราคาในอัตราราคาตลาด

ส่วนที่ 3.2 (12) หน้าที่ 3

15.87
6.88

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผูข้ ายจาหน่ายสินค้าคุ ณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็ น
ราคายุติธรรมและการสัง่ ซื้ อ เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิ
ของการจัดซื้ อจัดจ้าง รายการที่เกิ ดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั

0.72

0.27
3.57

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผูข้ ายจาหน่ายสินค้าคุ ณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็ น
ราคายุติธรรมและการสัง่ ซื้ อ เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิ
ของการจัดซื้ อจัดจ้าง รายการที่เกิ ดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั

6.08
7.60

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผูข้ ายจาหน่ายสินค้าคุ ณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็ น
ราคายุติธรรมและการสัง่ ซื้ อ เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิ
ของการจัดซื้ อจัดจ้าง รายการที่เกิ ดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั

1.09

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าบริ การเป็ นอัตราเดี ยวกันกับอัตราที่ให้กบั ลู กค้าภายนอก
รายการที่เกิ ดขึ้นมีความสมเหตุสมผล

5.34

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ราคาที่ตกลงซื้ อขายเป็ นราคาตลาดทัว่ ไป และยุติธรรม
อัตราค่าเช่ าและค่าบริ การเป็ นราคายุติธรรม เหมาะสม
กับทาเลที่ต้ งั และสิ่งอานวยความสะดวกเป็ นอัตราเดี ยว
กับที่ผใู ้ ห้เช่ าคิ ดกับลู กค้าทัว่ ไป

2.14

0.63

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าบริ การเป็ นอัตราเดี ยวกันกับอัตราที่ให้กบั ลู กค้าภายนอก
รายการที่เกิ ดขึ้นมีความสมเหตุสมผล

ส่วนที่ 3 ผูอ้ อกตราสารหนี้

บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน

ลักษณะรายการ

11 บจ.เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์ วิส
ความสั มพันธ์
บมจ.โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซา และบริ ษทั ย่อย ใช้บริ การสาธารณู ปโภคจาก
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ บจ.เซ็ นทรัลเรี ยลตี้ เซอร์ วิส โดยคิ ดราคาในอัตราราคาตลาด
2. มีกรรมการร่ วมกัน
บจ. เซ็ นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่ าพี้นที่ในศูนย์การค้าจาก บจ.เซ็ นทรัล
เรี ยลตี้ เซอร์ วิส เพื่อขายอาหารและเครื่ องดื่ ม โดยคิ ดอัตราค่าเช่ า
และค่าบริ การ ต่อตารางเมตรต่อเดื อน หรื อตามอัตราร้อยละของ
ยอดขาย โดยมีสญั ญาเช่ าที่กาหนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่ าที่ชดั เจน
12 บจ. เซ็นทรัลเวิลด์
ความสั มพันธ์
บจ.เซ็ นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่ าพี้นที่ในศูนย์การค้าเซ็ นทรัลเวิ ลด์
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ จาก บจ.เซ็ นทรัลเวิ ลด์ (เดิ มชื่ อ บจ. เวิ ลด์ เทรดพลาซ่ า) เพื่อขาย
2. มีกรรมการร่ วมกัน
อาหารและเครื่ องดื่ ม โดยคิ ดเป็ นค่าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้า และคิ ดอัตรา
ค่าเช่ า และค่าบริ การต่อตารางเมตรต่อเดื อน โดยมีสญั ญาเช่ าที่
กาหนดระยะเวลา และอัตราค่าเช่ าที่ชดั เจน

1.26

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ราคาที่ตกลงค่าบริ การเป็ นราคาตลาดทัว่ ไป และยุติธรรม
อัตราค่าเช่ าและค่าบริ การเป็ นราคายุติธรรม เหมาะสมกับ
ทาเลที่ต้ งั และสิ่งอานวยความสะดวกเป็ นอัตราเดี ยวกับที่
ผูใ้ ห้เช่ าคิ ดกับลู กค้าทัว่ ไป

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่ าและค่าบริ การเป็ นราคายุติธรรม เหมาะสม
กับทาเลที่ต้ งั และสิ่งอานวยความสะดวกเป็ นอัตราเดี ยว
กับที่ผใู ้ ห้เช่ าคิ ดกับลู กค้าทัว่ ไป

21.64

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่ าและค่าบริ การเป็ นราคายุติธรรม
เหมาะสมกับทาเลที่ต้ งั และสิ่งอานวยความสะดวกเป็ น
อัตราเดี ยวกับที่ผใู ้ ห้เช่ าคิ ดกับลู กค้าทัว่ ไป

70.30

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่ าเป็ นราคายุติธรรม เหมาะสมกับทาเล
ที่ต้ งั เป็ นอัตราเดี ยวกับที่ผใู ้ ห้เช่ าคิ ดกับลู กค้าทัว่ ไป

0.35

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผูข้ ายจาหน่ายสินค้าคุ ณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็ น
ราคายุติธรรมและการสัง่ ซื้ อ เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิ
ของการจัดซื้ อจัดจ้าง

0.56

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าบริ การเป็ นราคายุติธรรม เช่ นเดี ยวกับผูใ้ ห้บริ การ
คิ ดกับลู กค้าทัว่ ไป

บจ.เซ็ นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่ าพื้นที่ในศูนย์การค้าบิ๊กซี จาก
บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็ นเตอร์ และบริ ษทั ย่อย เพื่อวางขายอาหาร
และเครื่ องดื่ ม

495.68

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่ าและค่าบริ การเป็ นราคายุติธรรม เหมาะสมกับ
ทาเลที่ต้ งั และสิ่งอานวยความสะดวกโดยมี
สัญญาเช่ าที่มีกาหนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่ าที่ชดั เจน

บมจ.โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซาและบริ ษทั ย่อย ซื้ อสินค้าเกี่ ยวกับ
เครื่ องเขี ยน จาก บจ.บีทูเอส โดยคิ ดราคาในอัตราราคาตลาด

0.07

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผูข้ ายจาหน่ายสินค้าคุ ณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็ นราคา
ยุติธรรมและการสัง่ ซื้ อเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิ ของ
ของการจัดซื้ อจัดจ้าง รายการที่เกิ ดขึ้นมีความสมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั

0.36

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าบริ การเป็ นราคายุติธรรม เช่ นเดี ยวกับผูใ้ ห้บริ การ
คิ ดกับลู กค้าทัว่ ไป

14 บมจ. ห้ างสรรพสิ นค้ าโรบินสั น
ความสั มพันธ์
บจ. เซ็ นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่ าพื้นที่ในศูนย์การค้าโรบินสัน
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ จาก บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และบริ ษทั ย่อย เพื่อขายอาหาร
2. มีกรรมการร่ วมกัน
และเครื่ องดื่ ม
15 บจ.รอยัลปอร์ ซเลน
ความสั มพันธ์
บมจ.โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซาและบริ ษทั ย่อย ซื้ อสินค้า
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ จาก บจ.รอยัลปอร์ ซเลน โดยคิ ดราคาในอัตราราคาตลาด
2. มีกรรมการร่ วมกัน
16 บจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ ปอเรชั่ น
ความสั มพันธ์
บมจ.โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซา ให้บริ การห้องพัก ห้องจัดเลี้ ยง
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ ให้กบั บจ.เซ็ นทรัล รี เทล คอร์ ปอเรชัน่ โดยคิ ดราคาในอัตราราคาตลาด
2. มีกรรมการร่ วมกัน

18 บจ.บีทูเอส
ความสั มพันธ์
1. มีกรรมการร่ วมกัน

0.41

เหตุผลและความจาเป็ น

29.99

13 บจ. บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ ตี้
ความสั มพันธ์
บจ. เซ็ นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เช่ าพี้นที่ในอาคารเซ็ นทรัลบางนา
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ จาก บจ.บางนา เซ็ นทรัลพร็ อพเพอตี้ เพื่อขายอาหาร และเครื่ องดื่ ม
2. มีกรรมการร่ วมกัน
โดยคิ ดเป็ นค่าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้า และคิ ดอัตราค่าเช่ าและค่าบริ การ
ต่อตารางเมตรต่อเดื อน โดยมีสญั ญาเช่ าที่กาหนดระยะเวลา และ
อัตราค่าเช่ าที่ชดั เจน

17 บมจ. บิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์
ความสั มพันธ์
1. มีกรรมการร่ วมกัน

มูลค่ ารายการ
ปี 2557
(ล้ านบาท)

19 บจ. เซ็นทรัลแอมบาสซีโฮเต็ล
ความสั มพันธ์
บมจ. โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซาและบริ ษทั ย่อย ให้บริ หารห้องพัก - จัดเลี้ ยง แก่
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ บจ. เซ็ นทรัลแอมบาสซี โฮเต็ล โดยคิ ดราคาในอัตราราคาตลาด
2. มีกรรมการร่ วมกัน

ส่วนที่ 3.2 (12) หน้าที่ 4

ส่วนที่ 3 ผูอ้ อกตราสารหนี้

บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน

ลักษณะรายการ

20 บจ.ซี อาร์ จี แมนูแฟตเจอริง่
ความสั มพันธ์
บมจ.โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซาและบริ ษทั ย่อย ซื้ อสินค้า
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ จาก บจ.ซี อาร์ จี แมนูแฟตเจอริ่ ง โดยคิ ดราคาในอัตราราคาตลาด
2. มีกรรมการร่ วมกัน

มูลค่ ารายการ
ปี 2557
(ล้ านบาท)

เหตุผลและความจาเป็ น

0.41

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผูข้ ายจาหน่ายสินค้าคุ ณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็ นราคา
ยุติธรรมและการสัง่ ซื้ อเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิ ของ
การจัดซื้ อจัดจ้าง

2.89

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผูข้ ายจาหน่ายสินค้าคุ ณภาพดี ราคาที่ตกลงกันเป็ นราคา
ยุติธรรมและการสัง่ ซื้ อเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิ ของ
การจัดซื้ อจัดจ้าง

14.96

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

21 บจ.ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ
บมจ.โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซาและบริ ษทั ย่อย ซื้ อสินค้า
ความสั มพันธ์
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ จาก บจ.ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ โดยคิ ดราคาในอัตราราคาตลาด
2. มีกรรมการร่ วมกัน
22 บจ.ซีพีเอ็น พัทยา บีช
ความสั มพันธ์

บมจ. โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซาและบริ ษทั ย่อย

1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ เช่ าพื้นที่ Consignment จาก บจ.ซี พีเอ็น พัทยา บีช เพื่อใช้ในการขาย
อาหารและเครื่ องดื่ ม โดยคิ ดอัตราค่าเช่ าและค่าบริ การ
2. มีกรรมการร่ วมกัน

อัตราค่าเช่ าและค่าบริ การเป็ นราคายุติธรรม เหมาะสมกับ
ทาเลที่ต้ งั และสิ่งอานวยความสะดวกเป็ นอัตราเดี ยวกับที่

ต่อตารางเมตรต่อเดื อน หรื อตามอัตราร้อยละของยอดขาย โดยมี

ผูใ้ ห้เช่ าคิ ดกับลู กค้าทัว่ ไป

สัญญาเช่ าที่กาหนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่ าที่ชดั เจน
23 บจ.เซ็นทรัล ไลฟ์ โปรคเกอร์
ความสั มพันธ์

บมจ.โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซาและบริ ษทั ย่อย

2.55

1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ ซื้ อประกันภัยกลุ่มให้กบั พนักงาน จาก บจ.เซ็ นทรัล ไลฟ์ โปรคเกอร์
โดยอัตราค่าเบี้ยประกันคิ ดตามจานวนมูลค่าของกรมธรรม์
2. มีกรรมการร่ วมกัน
และความคุม้ ครองที่ได้รับ
24 บจ. โพสต์ เอซีพี
ความสั มพันธ์
บจ. เซ็ นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป ลงโฆษณาในนิ ตยสาร Cleo ซึ่ งเป็ นนิ ตยสาร
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ เกี่ ยวกับวัยรุ่ นของ บจ. โพสต์ เอซี พี โดยคิ ดอัตราค่าโฆษณา
2. มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นอัตราค่าโฆษณาต่อเดื อน ซึ่ งอัตราค่าโฆษณาดังกล่ าวเป็ นอัตราเดี ยวกับ
ที่คิดกับลู กค้าทัว่ ไปโดยมีสญั ญาโฆษณาที่กาหนดระยะเวลา
และอัตราค่าโฆษณาที่ชดั เจน
25 บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ไนท์ สแควร์
ความสั มพันธ์
บมจ.โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซาและบริ ษทั ย่อย
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ เช่ าพื้นที่เพื่อใช้ในการขาย อาหารและเครื่ องดื่ ม โดยคิ ดอัตราค่าเช่ า
2. มีกรรมการร่ วมกัน
และค่าบริ การ ต่อตารางเมตรต่อเดื อน หรื อตามอัตราร้อยละของยอดขาย
โดยมี สัญญาเช่ าที่กาหนดระยะเวลาและอัตราค่าเช่ าที่ชดั เจน
26 บจ.ป่ าตัน 3
ความสั มพันธ์
บมจ. โรงแรมเซ็ นทรัลพลาซาและบริ ษทั ย่อย ใช้บริ การรับคาปรึ กษา
1. มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ ร่วมกัน คือกลุ่มจิราธิวัฒน์ คาชี้ แจง คาแนะนา ในปั ญหากฎหมายตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และ
2. มีกรรมการร่ วมกัน
กฎหมายอืน่ โดยเน้นเฉพาะข้อกฎหมายที่เกี่ ยวข้องในการประกอบธุรกิ จ
ของผูว้ ่าจ้าง โดยมีอตั ราค่าบริ การในอัตราราคาตลาด

ส่วนที่ 3.2 (12) หน้าที่ 5

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเบี้ยประกันเป็ นราคายุติธรรมเหมาะสมกับ
ความคุม้ ครอง และจานวนเงิ นที่เอาประกันภัย

0.28

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ผูใ้ ห้บริ การมีความคิ ดริ เริ่ มที่ดี มีความเข้าใจในผลิ ตภัณฑ์
ของบริ ษทั และตรงกับกลุ่มลู กค้า อัตราค่าโฆษณาเป็ น
ราคายุติธรรม

25.79

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
อัตราค่าเช่ าและค่าบริ การเป็ นราคายุติธรรม เหมาะสมกับ
ทาเลที่ต้ งั และสิ่งอานวยความสะดวกเป็ นอัตราเดี ยวกับที่
ผูใ้ ห้เช่ าคิ ดกับลู กค้าทัว่ ไป

0.90

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
ค่าบริ การเป็ นราคายุติธรรม และเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิ
ของการจัดซื้ อจัดจ้าง

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

13.

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

13.1

งบการเงิน
(ก)

ผู้สอบบัญชีที่ทาการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ สอบทานงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สรุปได้ดังนี้








(ข)

งบการเงินงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สอบทานโดยนางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์แห่งบริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
งบการเงินสาหรับปี 2557 ตรวจสอบโดยนางณฐพร พันธุ์อุดม แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด
งบการเงินสาหรับปี 2556 ตรวจสอบโดยนางณฐพร พันธุ์อุดม แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด
งบการเงินสาหรับปี 2555 ตรวจสอบโดยนางณฐพร พันธุ์อุดม แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด
สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงิน
ความเห็นของผู้สอบบัญชี
งบการเงินงวดหกเดือนสิ้นสุด ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทาขึ้นตาม
วันที่ 30 มิถุนายน 2558
มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่องงบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของ
ข้าพเจ้า
สาหรับปี 2557
ให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
สาหรับปี 2556

ให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

สาหรับปี 2555

ให้ความเห็นไว้ในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

(ค) สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
2555
(ตามที่ปรับใหม่)
รายการ

พันบาท

ณ 30 มิถุนายน

ณ 31 ธันวาคม
2556
(ตามที่ปรับใหม่)

%

พันบาท

2557

%

พันบาท

2558
%

พันบาท

%

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

356,281
3,960
857,130
150,095
473,385
173,592

1.3
3.0
0.5
1.7
0.6

741,518
936,364
41,492
614,957
129,124

2.5
3.2
0.1
2.1
0.4

645,650
1,031,427
24,464
634,967
136,810

2.2
3.6
0.1
2.2
0.5

340,735
930,903
19,464
586,900
161,418

1.2
3.4
0.1
2.1
0.6

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

2,014,443

7.1

2,463,455

8.4

2,473,318

8.6

2,039,420

7.3

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

842,131
80,757

3.0
0.3

802,751
95,529

2.7
0.3

724,812
-

2.5
-

739,946
-

2.7
-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

552
157,000
491,388
22,277,733
314,602
760,692
473,444
275,139
517,294

0.6
1.7
79.0
1.1
2.7
1.7
1.0
1.8

590
41,000
473,164
22,945,234
314,602
920,561
459,078
188,074
520,319

0.1
1.6
78.5
1.1
3.1
1.6
0.6
1.8

844
457,678
22,760,153
314,602
877,934
419,813
148,724
530,995

1.6
79.3
1.1
3.1
1.5
0.5
1.8

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

26,190,732

92.9

26,760,902

91.6

26,235,555

91.4

880
449,707
22,336,321
314,602
833,234
396,654
121,568
528,619
25,721,531

1.6
80.5
1.1
3.0
1.4
0.4
1.9
92.7

28,205,175

100.0

29,224,357

100.0

28,708,873

100.0

27,760,951

100.0

รวมสินทรัพย์

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 2

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
งบการเงินรวม
2555
(ตามที่ปรับใหม่)
รายการ

พันบาท

ณ 30 มิถุนายน

ณ 31 ธันวาคม
2556
(ตามที่ปรับใหม่)

%

2557

2558

พันบาท

%

พันบาท

%

พันบาท

%

หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

2,599,442
1,972,264

9.2
7.1

2,168,831
2,304,948

7.4
7.9

1,312,784
2,485,282

4.6
8.7

748,270
2,037,723

2.7
7.3

958,000
24,830

3.4
0.1

1,250,505
26,881

4.3
0.1

935,519
20,165

3.3
0.1

945,176
14,804

3.4
0.1

หุ้นกู้ที่ถงึ กาหนดเรียกคืนภายในหนึ่งปี
ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

1,399,863

5.0

-

-

-

-

800,000

2.9

62,000

0.2

-

-

-

-

-

-

174,814
30,632
61,066
56,188
104,809

0.6
0.1
0.2
0.2
0.4

182,357
32,814
60,261
68,763

0.6
0.1
0.2
0.2

183,493
32,963
61,069
77,377

0.6
0.1
0.2
0.3

178,860
32,369
65,808
-

314,326

1.1

322,943

1.2

235,846

0.8

208,687
171,062

0.6
0.1
0.2
0.8
0.6

รวมหนี้สินหมุนเวียน

7,758,234

27.5

6,418,303

22.0

5,344,498

18.6

5,202,759

18.7

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุ้นกู้
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

5,112,519
1,799,118
47,608
31,000
2,650,053
521,279
117,255
72,393
124,011

18.1
6.4
0.2
0.1
9.4
1.8
0.4
0.3
0.4

5,144,487
2,798,111
25,935
2,532,521
657,301
129,754
80,724
219,420

17.6
9.6
0.1
8.7
2.2
0.4
0.3
0.8

3,588,613
4,297,317
7,762
2,444,863
780,823
136,790
87,290
304,764

12.5
15.0
8.5
2.7
0.5
0.3
1.1

3,100,044
3,498,174
1,735
2,389,838
781,254
139,468
86,999
348,741

11.2
12.6
8.6
2.8
0.5
0.3
1.3

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

10,475,236

37.1

11,588,253

39.7

11,648,222

40.6

10,346,253

37.3

รวมหนี้สิน

18,233,470

64.6

18,006,556

61.6

16,992,720

59.2

15,549,012

2.7

ทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สารองการค้าประกันที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 3

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
งบการเงินรวม
2555
(ตามที่ปรับใหม่)
รายการ

พันบาท

ณ 30 มิถุนายน

ณ 31 ธันวาคม
2556
(ตามที่ปรับใหม่)
%

พันบาท

2557

%

พันบาท

2558
%

พันบาท

%

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

1,350,000

4.8

1,350,000

4.6

1,350,000

4.7

1,350,000

4.9

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

1,350,000

4.8

1,350,000

4.6

1,350,000

4.7

1,350,000

4.9

970,000

3.4

970,000

3.3

970,000

3.4

970,000

3.5

158,080

0.6

158,080

0.5

158,080

0.6

158,080

0.6

3,878,009

13.7

4,819,429

16.5

5,467,921

19.0

6,007,997

21.6

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

2,654,475

9.4

3,117,255

10.7

2,968,878

10.3

2,901,030

10.5

รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

9,010,564
961,141

31.9
3.4

10,414,764
803,037

35.6
2.7

10,914,879
801,274

38.0
2.8

11,387,107
824,832

41.0
3.0

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

9,971,705

35.4

11,217,801

38.4

11,716,153

40.8

12,211,939

44.0

28,205,175

100.0

29,224,357

100.0

28,708,873

100.0

27,760,951

100.0

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)
จานวนหุ้นสามัญปลายงวด (พันหุ้น)

1

1

1

1

1,350,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 4

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555
พันบาท

2557
พันบาท

%

%

6,245,278
8,258,556
993,027
15,496,861

40.3
53.3
6.4
100.0

8,037,382
9,058,588
461,381
17,557,351

45.8
51.6
2.6
100.0

8,091,469
9,900,800
494,002
18,486,271

43.8
53.6
2.7
100.0

ต้นทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง

4,193,956

27.1

5,243,275

29.9

5,235,046

28.3

ต้นทุนขาย – อาหารและเครื่องดื่ม

4,485,237

28.9

4,978,262

28.4

5,537,013

3.0

614,913

4.0

734,204

4.2

839,609

4.5

3,832,045

24.7

4,290,284

24.4

4,712,388

25.5

486,342

3.1

506,576

2.9

455,314

2.5

รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
บริษัทร่วม

13,612,493

89.8

15,752,601

89.7

16,779,370

90.8

29,600
35,934

0.2
0.2

14,772
6,761

0.1
0.0

119
(43,280)

(0.2)

ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

65,534

0.4

21,533

0.1

(43,161)

(0.2)

กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับปี

1,949,902
(330,960)
1,618,942

12.6
(2.1)
10.4

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

10.4
(2.4)
8.0

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

9.0
(2.0)
7.0

การแบ่งปันกาไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับปี

1,595,764
23,178
1,618,942

10.3
0.1
10.4

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

7.7
0.3
8.0

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

6.4
0.6
7.0

รายการ
รายได้
รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการทีเ่ กี่ยวข้อง
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดืม่
รายได้อื่น
รวมรายได้

2556 (ตามที่ปรับใหม่)
พันบาท
%

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)
จานวนหุ้นสามัญเทียบเท่า (พันหุ้น)

1.81
1,350,000

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 5

1.00
1,350,000

0.88
1,350,000

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายการ
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกาไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
ส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุน

2555
พันบาท

2556 (ตามที่ปรับใหม่)
พันบาท
%

2557
พันบาท

%

1,618,942

10.4

1,400,332

8.0

1,297,374

7.0

191

-

30

-

202

-

1,681,737

10.9

393,904

2.2

-

-

338,265

2.2

-

-

-

-

(267,558)

(1.7)

-

-

-

-

63,244

0.4

-

-

-

-

%

การโอนมูลค่าที่ตีเพิ่มจากเงินลงทุน
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบ
การเงิน
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี-สุทธิจากภาษีเงินได้

(29,586)

(0.2)

38,970

0.2

(38,118)

(0.2)

1,786,293

11.5

432,904

2.5

(37,916)

(0.2)

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

3,405,235

22.0

1,833,236

10.4

1,259,458

6.8

3,387,265
17,970
3,405,235

21.9
0.1
22.0

1,768,112
65,124
1,833,236

10.1
0.4
10.3

1,184,796
74,662
1,259,458

6.4
0.4
6.8

การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 6

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
งบการเงินรวม
สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

รายการ
รายได้
รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการทีเ่ กี่ยวข้อง
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดืม่
รายได้อื่น
รวมรายได้

2557
พันบาท

%

2558
พันบาท

%

3,940,378

43.8

4,504,807

46.3

4,870,740
191,267
9,002,385

54.1
2.1
100.0

5,032,715
191,302
9,728,824

51.7
2.0
100.0

ต้นทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง

2,477,346

27.5

2,811,147

28.9

ต้นทุนขาย – อาหารและเครื่องดื่ม

2,730,471

30.3

2,711,951

27.9

395,933

4.4

405,360

4.2

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2,343,047

26.0

2,250,817

23.1

ต้นทุนทางการเงิน

233,731
8,180,528

2.6
90.9

196,834
8,376,109

2.0
86.1

7,224
17,804

0.0

28,109

0.3

25,028
846,885
(235,383)
611,502

0.1
0.2
0.3
9.4

28,109
1,380,824
(244,212)
1,136,612

0.3
14.2
(2.5)
11.7

การแบ่งปันกาไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับงวด

543,538
67,964
611,502

6.8
0.0
6.0

1,080,076
56,536
1,136,612

11.1
0.6
11.7

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)
จานวนหุ้นสามัญเทียบเท่า (พันหุ้น)

0.40
1,350,000

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขาย

รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
บริษัทร่วม
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับงวด

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 7

0.80
1,350,000

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
งบการเงินรวม
สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

รายการ

2557
พันบาท

%

2558
พันบาท

%
11.7

611,502

6.8

1,136,612

149

-

30

ผลกาไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่

-

-

-

ส่วนแบ่งกาไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุน

-

-

-

การโอนมูลค่าที่ตีเพิ่มจากเงินลงทุน
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบ
การเงิน
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้

-

-

-

(62,135)
(61,986)

(0.7)
(0.7)

32,438
32,468

0.3
0.3

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

549,516

6.1

1,169,080

12.0

543,538
67,964
611,502

6.0
0.8
6.8

1,080,076
56,536
1,136,612

11.1
0.6
11.7

กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

-

-

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 8

-

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555

2556

2557

2557

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

1,949,902

1,826,283

1,663,740

611,502

1,136,612

1,072

19,981

(17,788)

(977)

2,806

-

-

34,504

34,177

-

(529)

(123)

935

(1,371)

(60)

1,360,896

1,577,965

1,734,989

744,081

911,790

14,199

33,506

89,925

21,077

7,007

(65,535)

(21,533)

43,161

(25,028)

(28,109)

486,342

506,576

455,314

โอนรายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีเป็นรายได้

(173,625)

(232,248)

(248,002)

233,731
(123,093)

196,834
(95,530)

กาไรจากการซื้อธุรกิจ

(262,489)

-

(86,476)

-

-

กาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน

(312,139)

-

(16,598)

-

-

ขาดทุนจากสารองการค้าประกัน

40,392

-

-

-

-

ขาดทุนจากการปิดสาขา

11,260

13,536

41,480

1,510

(8,144)

4,068

(7,084)

-

-

-

30,140

15,789

15,238

-

-

8,755

11,629

11,222

-

-

(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ลดลง

-

(5,883)

25,502

(7,317)

(15,167)

(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน

-

(1,228)

(2,730)

-

-

3,092,709

3,737,166

3,744,415

1,723,675

2,352,251

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้สาหรับปี/งวด
รายการปรับปรุง
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
หนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ส่วนแบ่ง (กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียการ
ร่วมค้า (สุทธิจากภาษีเงินได้)
ต้นทุนทางการเงิน

(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ ังไม่เกิดขึ้นจริง
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการค่ารื้อถอน

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 9

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายการ
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
(ไม่รวมผลกระทบของการซื้อและจาหน่ายบริษัทย่อย)

2555
พันบาท

2556
พันบาท

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

2557
พันบาท

2557
พันบาท

2558
พันบาท

(110,577)

(100,085)

(153,042)

164,614

97,718

สินค้าคงเหลือ

(52,815)

(141,450)

(19,634)

20,551

48,127

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

148,117

44,468

8,814

8,254

(24,608)

5,947

(7,421)

(18,872)

6,364

(4,849)

186,910

472,262

233,253

(177,255)

(353,611)

(246,985)

8,616

(87,608)

(85,290)

(84,674)

50,363

122,260

161,479

80,446

35,872

(88,917)

(56,188)

-

-

-

-

(3,298)

(4,656)

(1,103)

(1,720)

(2,250)

(3,289)

(8,756)

2,027

2,678

(15,683)

92,445

85,344

29,986

36,003

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

2,966,819

4,165,486

3,940,737

1,772,269

2,103,187

จ่ายภาษีเงินได้

(257,370)

(232,379)

(199,680)

(76,521)

(85,797)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

2,709,449

3,933,107

3,741,058

1,695,748

2,017,390

(756,175)

(120,000)

(105,196)

-

-

-

116,000

-

-

-

61,066

182,451

-

-

-

เงินสดให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น

-

(70,000)

(4,464)

(4,464)

5,000

เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว

-

3,960

-

-

-

12,157

-

-

-

-

(1,358,904)
8,818

(2,003,184)
3,298

(1,371,344)
11,892

(568,992)
13,555

(493,388)
29,254

(4,574)

-

-

(536)

5,027

-

8,272

9,520

9,520

-

รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมและกองทุนรวม

71,492

37,871

25,139

9,733

12,975

เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนการก่อสร้าง
โรงแรมและการปรับปรุงโรงแรม

15,324

-

-

-

-

(1,950,796)

(1,841,332)

(1,434,453)

(555,377)

(457,622)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
จ่ายสารองการค้าประกัน
จ่ายค่ารื้อถอน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
รับชาระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น

เงินสดรับจากการเลิกกิจการ/ลดทุนของบริษัทย่อย
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์, ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ และ
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 10

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

งบการเงินรวม
สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การแปลี่ยนแปลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

2555

2556

2557

2557

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

710,000

(390,000)

(850,000)

(450,000)

(598,850)

จ่ายดอกเบี้ย

(517,248)

(607,345)

(406,810)

(254,942)

(201,168)

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

(202,500)

(405,000)

(540,000)

(540,000)

(540,000)

-

-

-

-

-

(6,000)

(17,445)

-

-

-

-

1,000,000

1,500,000

-

-

(1,600,000)

(1,400,000)

-

-

-

61,066

-

-

-

-

-

(19,622)

(27,360)

(13,573)

(11,388)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว

1,469,368

1,082,849

154,279

154,645

-

ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

(453,000)

(758,376)

(2,132,106)

(770,186)

(516,713)

ชาระคืนเงินกู้ยืมบุคคลหรือกิจการอื่น

(30,434)

-

(41,000)

-

-

จ่ายคืนส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

(62,000)

(93,000)

-

-

-

จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อย

(50,594)

(53,352)

(53,428)

(26,676)

(26,676)

(8,548)

(4,637)

-

-

-

(689,890)

(1,665,928)

(2,396,425)

(1,900,732)

(1,894,795)

68,763

425,847

(89,820)

(760,361)

(335,027)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี/งวด

228,077

296,839

722,686

722,686

632,866

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี/งวด

296,840

722,686

632,866

(37,675)

297,839

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

356,281

741,518

645,650

263,989

340,735

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

(59,441)

(18,832)

(12,784)

(301,664)

(42,896)

รายการที่มิใช่เงินสด
ยอดหนี้ค้างชาระจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
และลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์

310,388

279,180

170,701

113,917

75,214

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชาระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
ชาระคืนเงินหุ้นกู้
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการอื่น
ชาระคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน

จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 11

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ 31 ธันวาคม
2556
2557
(ตามที่ปรับใหม่)

2555
(ตามที่ปรับใหม่)
รายการ

พันบาท

%

พันบาท

%

พันบาท

ณ 30 มิถุนายน
2558
%

พันบาท

%

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

20,054

0.1

32,125

0.2

27,867

0.2

18,783

0.1

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ

314,507

1.9

542,219

3.4

305,226

2.0

221,731

1.5

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

464,850

2.8

470,700

3.0

321,500

2.1

505,600

3.4

สินค้าคงเหลือ

23,265

0.1

23,769

0.1

24,410

0.2

22,002

0.1

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

13,232

0.1

27,534

0.2

41,239

0.3

52,361

0.4

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

835,908

5.1

1,096,347

6.9

720,242

4.6

820,477

5.5

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

4,622,963

28.1

4,737,582

29.7

4,907,582

31.5

4,922,582

32.9

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

805,205

4.9

796,933

5.0

787,413

5.1

787,413

5.3

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

60,000

0.4

60,000

0.4

-

-

-

-

3,740,700

22.7

3,111,950

19.5

3,192,200

20.5

2,587,800

17.3

315,582

1.9

302,663

1.9

289,743

1.9

283,336

1.9

5,860,038

35.6

5,685,112

35.7

5,516,397

35.5

5,459,892

36.5

สิทธิการเช่า

84,991

0.5

90,048

0.6

95,411

0.6

46,442

0.3

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

36,666

0.2

28,626

0.2

25,602

0.2

21,682

0.1

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

79,223

0.5

-

-

-

-

-

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

18,550

0.1

18,005

0.1

21,147

0.1

25,315

0.2

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

15,623,918

94.9

14,830,919

93.1

14,835,495

95.4

14,134,462

94.5

16,459,826

100.0

15,927,266

100.0

15,555,737

100.0

14,954,939

100.0

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

รวมสินทรัพย์

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 12

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ 31 ธันวาคม

ณ 30 มิถุนายน

2555
(ตามที่ปรับใหม่)

2556
(ตามที่ปรับใหม่)

พันบาท

%

พันบาท

%

พันบาท

%

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

2,407,315

14.6

1,853,984

11.6

1,302,831

8.4

553,075

3.7

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี

330,731

2.0

330,241

2.1

293,996

1.9

272,134

1.8

588,000

3.6

788,000

4.9

288,000

1.9

288,000

1.9

หนี้สินสัญญาเช่าการเงินที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

11,550

0.1

12,328

0.1

13,160

0.1

11,171

0.1

1,399,863

8.5

-

-

-

-

800,000

5.3

รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

96,654

0.6

94,897

0.6

95,807

0.6

92,228

0.6

หนี้สินภายใต้สัญญาขายฝากที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

116,726

0.7

-

-

-

-

-

-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

749,000

4.6

841,400

5.3

716,300

4.6

1,242,990

8.3

28,190

0.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

49,239

0.3

60,550

0.4

61,607

0.4

47,073

0.3

รวมหนี้สินหมุนเวียน

5,777,268

35.1

3,981,400

25.0

2,771,701

17.8

3,349,549

22.4

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

1,430,000

8.7

1,142,000

7.2

354,000

2.3

210,000

1.4

หุ้นกู้

1,799,118

10.9

2,798,111

17.6

4,297,317

27.6

3,498,174

23.4

30,462

0.2

18,134

0.1

4,974

-

490

0.0

รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี

1,244,957

7.6

1,194,624

7.5

1,144,290

7.4

1,119,331

7.5

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

-

-

57,330

0.4

136,194

0.9

146,727

1.0

หนี้สินภายใต้สัญญาขายฝาก

-

-

-

-

-

-

-

-

สารองการค้าประกัน

-

-

-

-

-

-

-

-

เจ้าหนี้สิทธิการเช่า

-

-

-

-

-

-

-

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

45,204

0.3

48,792

0.3

49,239

0.3

47,377

0.3

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

11,174

0.1

11,232

0.1

11,004

0.1

11,117

0.1

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

4,560,915

27.7

5,270,223

33.1

5,997,018

38.6

5,033,216

33.7

10,338,183

62.8

9,251,623

58.1

8,768,719

56.4

8,382,765

56.1

รายการ

2557

2558
พันบาท

%

หนี้สิน

หุ้นกู้ที่ถงึ กาหนดเรียกคืนภายในหนึ่งปี

สารองการค้าประกันที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้สิทธิการเช่า

หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน

รวมหนี้สิน

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 13

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ 31 ธันวาคม
2555
(ตามที่ปรับใหม่)
รายการ

พันบาท

ณ 30 มิถุนายน

2556
(ตามที่ปรับใหม่)

%

พันบาท

2557

%

พันบาท

2558
%

พันบาท

%

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
9.0

1,350,000

8.7 1,350,000
8.7 1,350,000

6.1

970,000

6.2 970,000

6.5

1.0 158,080
21.7 3,172,731

1.1

ทุนจดทะเบียน

1,350,000

8.2

1,350,000

8.5

1,350,000

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

1,350,000

8.2

1,350,000

8.5

970,000

5.9

970,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

9.0

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

158,080

1.0

158,080

1.0

158,080

2,694,242

16.4

3,259,449

20.5

3,382,021

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

949,321

5.8

938,114

5.9

926,917

6,121,643

37.2

6,675,643

41.9

6,787,018

16,459,826

100.0

15,927,266

100.0

15,555,737

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)
จานวนหุ้นสามัญปลายงวด (พันหุ้น)

21.2

6.0 921,363
43.6 6,572,174
100.0

6.2
43.9

14,954,939

1

1

1

1

1,350,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 14

100.0

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555
(ตามที่ปรับใหม่)
รายการ
รายได้
รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง

พันบาท

2556
(ตามที่ปรับใหม่)

%

พันบาท

2557

%

พันบาท

%

2,040,042

63.5

2,254,504

62.3

2,080,962

68.3

รายได้เงินปันผล

524,581

16.3

636,119

17.6

312,787

10.3

รายได้อื่น

645,767

20.1

727,650

20.1

653,306

21.4

รวมรายได้

3,210,390

100.0

3,618,273

100.0

3,047,055

100.0

1,442,154

44.9

1,521,594

42.1

1,363,857

44.8

ค่าใช้จ่ายในการขาย

177,751

5.5

205,297

5.7

224,982

7.4

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป

428,264

13.3

453,190

12.5

438,412

14.4

ต้นทุนทางการเงิน

386,733

12.0

328,630

9.1

274,365

9.0

2,434,902

63.7

2,508,711

69.3

2,301,616

75.5

กาไรก่อนภาษีเงินได้

775,488

24.2

1,109,562

30.7

745,439

24.5

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(76,307)

(2.4)

(143,525)

(4.0)

(82,867)

(2.7)

699,181

21.8

966,037

26.7

662,572

21.7

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง

รวมค่าใช้จ่าย

กาไรสุทธิสาหรับปี
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)

0.52

0.72

0.49

จานวนหุ้นสามัญเทียบเท่า (พันหุ้น)

1,350,000

1,350,000

1,350,000

กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกาไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการและผลประโยชน์พนักงาน
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี-สุทธิจากภาษี
เงินได้
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

699,181

21.8

966,037

26.7

662,572

21.7

948,726

29.6

-

-

-

-

16,283

0.5

-

-

-

-

965,009

30.1

-

-

-

-

1,1664,190

51.8

966,037

26.7

662,572

21.7

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 15

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

2557
รายการ
รายได้
รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง

พันบาท

2558
%

พันบาท

%

1,005,964

67.8

1,142,161

73.0

รายได้เงินปันผล

150,055

10.1

80,299

5.1

รายได้อื่น

328,023

22.1

342,245

21.9

รวมรายได้

1,484,042

100.0

1,564,705

100.0

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

0.0

ต้นทุนขาย - กิจการโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้อง

658,823

44.4

699,277

44.7

ค่าใช้จ่ายในการขาย

106,290

7.2

120,302

7.7

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป

214,530

14.5

238,158

15.2

ต้นทุนทางการเงิน

141,201

9.5

121,458

7.8

1,120,844

75.5

1,179,195

75.4

กาไรก่อนภาษีเงินได้

363,198

24.5

385,510

24.6

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(25,439)

(1.7)

(54,800)

(3.5)

กาไรสุทธิสาหรับงวด

337,759

22.8

330,710

21.1

รวมค่าใช้จ่าย

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)

0.25

0.25

จานวนหุ้นสามัญเทียบเท่า (พันหุ้น)

1,350,000

1,350,000

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 16

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

งบกระแสเงินสด
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายการ

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

2555

2556

2557

2557

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
775,488

1,109,562

745,439

337,759

330,710

หนี้สงสัยจะสูญ

(419)

(172)

419

419

(479)

(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลง

(445)

-

-

234,790

240,428

326,620

163,185

184,053

9,011

8,385

12,538

6,063

3,487

(524,581)

(636,119)

(312,787)

(150,055)

(80,299)

ต้นทุนทางการเงิน

386,733

328,630

274,365

141,201

121,458

โอนรายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชีเป็นรายได้

(98,973)

(141,203)

(144,911)

(75,117)

(72,284)

20,265

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,010

5,437

5,324

-

-

810,879

914,948

907,007

448,894

541,446

กาไรก่อนภาษีเงินได้สาหรับปี/งวด
รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์
เงินปันผลรับ

ขาดทุนจากสารองการค้าประกัน
ขาดทุนจากเงินลงทุน
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 17

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายการ

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2558

2555

2556

2557

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(103,701)

(228,598)

234,626

284,158

83,974

(2,175)

(504)

(641)

1,157

2,408

(206)

(14,302)

(2,783)

(13,722)

(11,121)

85,995

90,452

(2,604)

(2,009)

(3,933)

(107,256)
2,121

(28,230)
11,311

(52,664)
1,057

(88,338)

(22,621)

(34,194)

(14,534)

รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี

53,243

89,112

95,487

48,134

43,746

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงงาน

(1,212)

(1,850)

(4,877)

(375)

(1,862)

จ่ายสารองการค้าประกัน

(44,610)

(28,190)

-

-

-

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

18,533

58

(229)

(7,410)

114

711,611

804,207

1,174,379

636,295

617,617

-

-

(12,126)

711,611

804,207

1,162,253

(2,957)
633,338

617,617

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย

(187,687)

(143,750)

(110,000)

-

(15,000)

เงินให้กู้ยืมแก่กจิ การที่เกี่ยวข้องกัน

(1,970,300)

(1,301,100)

(1,978,850)

(567,600)

(818,882)

2,257,000

1,924,000

2,047,800

651,800

1,239,182

(158,716)

(138,781)

(172,442)

(28,010)

(78,133)

-

(412)

-

-

-

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์

2,573

1,538

50

48

1,902

การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง

6,060

(2,451)

-

(536)

(235)

19,420

37,402

9,521

9,520

-

453,089

598,248

287,648

140,322

67,324

71,492

37,871

25,139

9,733

12,975

15,324

-

-

-

-

508,255

1,012,565

108,866

212,232

409,012

สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับชาระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์, ลิขสิทธิซ์ อฟท์แวร์ และสินทรัพย์
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน

รับคืนมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
รับเงินปันผลจากบริษัทร่วมและกองทุนรวม
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนการก่อสร้าง
โรงแรมและการปรับปรุงโรงแรม
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 18

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การแปลี่ยนแปลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

2555

2556

2557

2557

2558

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

750,000

(550,000)

(550,000)

(150,000)

(750,000)

จ่ายดอกเบี้ย

(421,797)

(316,971)

(257,192)

(142,763)

(121,900)

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

(202,500)

(405,000)

(540,000)

(540,000)

(540,000)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1,426,500

2,208,500

2,933,280

1,470,300

1,873,490

ชาระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(747,500)

(2,116,100)

(3,058,380)

(1,435,500)

(1,346,800)

-

1,000,000

1,500,000

-

(1,600,000)

(1,400,000)

-

-

ชาระคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน

-

(11,549)

(13,932)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว

-

500,000

-

(288,000)

(588,000)

(1,288,000)

(81,500)

(122,250)

-

(1,164,797)

(1,801,370)

(1,274,224)

(948,026)

(1,035,956)

55,069

15,402

(3,105)

(102,456)

(9,327)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี/งวด

(42,331)

12,738

28,140

28,141

25,035

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี/งวด

12,738

28,140

25,035

(74,315)

15,708

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

20,054

32,125

27,867

4,832

18,783

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

(7,316)

(3,985)

(2,832)

(79,147)

(3,075)

รายการที่มิใช่เงินสด
ยอดหนี้ค้างชาระจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
และลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์

19,453

9,760

2,637

772

4,969

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
ชาระคืนเงินหุ้นกู้

ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
ชาระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาขายฝาก
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 19

(6,063)

(6,746)
-

(144,000)

(144,000)
-

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
อัตราส่วนทางการเงิน
รายการ

งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาการชาระหนี้
Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
อัตราความสามารถชาระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด)
อัตราความสามารถชาระดอกเบี้ยและเงินต้น(DSCR)
อัตราการจ่ายเงินปันผล

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558

2555
พันบาท

2556
พันบาท

2557
พันบาท

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

0.26
0.12
0.38
15.00
24
n/a
n/a
11.10
33
n/a

0.38
0.21
0.55
14.09
26
n/a
n/a
11.25
32
n/a

0.46
0.22
0.64
14.34
25
n/a
n/a
11.11
33
n/a

0.39
0.13
0.38
10.32
35
n/a
n/a
6.46
56
n/a

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

54.55%
12.54%
7.15%
150.18%
10.30%
19.97%

55.66%
13.61%
3.28%
170.17%
7.67%
12.73%

55.24%
12.09%
3.29%
173.02%
6.43%
10.36%

56.92%
16.34%
2.55%
130.19%
11.10%
9.03%

(%)
(%)
(เท่า)

6.34%
14.23%
0.62

4.69%
11.98%
0.61

4.10%
11.86%
0.64

3.83%
8.21%
0.34

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

1.83
1.21
5.64
0.61
1.15
25.38%

1.61
1.03
6.81
0.87
1.36
40.11%

1.45
0.88
9.69
0.90
1.51
45.44%

1.27
0.75
10.45
1.33
3.43
n/a

พันบาท

หมายเหตุ:
- อัตราความสามารถชาระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด) = เงินสดจากการดาเนินงาน/ (การจ่ายชาระคืนหนี้สนิ + รายจ่ายลงทุนซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย)
- อัตราความสามารถชาระดอกเบี้ยและเงินต้น (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) = EBITDA / การจ่ายชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
- อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า และระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยคานวณโดยไม่รวมยอดขายของ CRG เนื่องจาก ยอดขายเกือบทั้งหมดของ CRG เป็นการขายเงินสด

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 20

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555
พันบาท

2556
พันบาท

2557
พันบาท

0.14

0.28

0.26

0.24

0.02
0.14

0.03
0.16

0.04
0.34

0.02
0.20

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

22.97
16
n/a
n/a
19.08
19
n/a

21.10
17
n/a
n/a
15.53
24
n/a

20.70
18
n/a
n/a
14.62
25
n/a

14.81
25
n/a
n/a
9.32
39
n/a

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

58.03%
37.58%
38.02%
95.18%
21.78%
13.47%

62.12%
41.38%
39.08%
88.17%
26.70%
15.10%

58.47%
34.82%
33.36%
164.39%
21.74%
9.84%

59.90%
40.43%
28.60%
144.75%
21.14%
4.95%

(%)
(%)
(เท่า)

4.38%
8.94%
0.20

5.97%
10.97%
0.22

4.21%
11.24%
0.19

2.17%
7.83%
0.10

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

1.69
1.37
1.69
0.45
0.43
57.92%

1.39
1.12
2.54
0.58
0.50
55.90%

1.29
1.03
4.57
0.68
0.67
81.50%

1.28
1.00
5.07
0.38
0.39
TBA

รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาการชาระหนี้
Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
อัตราความสามารถชาระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด)
อัตราความสามารถชาระดอกเบี้ยและเงินต้น (DSCR)
อัตราการจ่ายเงินปันผล

สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)

พันบาท

หมายเหตุ:
- อัตราความสามารถชาระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด) = เงินสดจากการดาเนินงาน/ (การจ่ายชาระคืนหนี้สิน + รายจ่ายลงทุนซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย)
- อัตราความสามารถชาระดอกเบี้ยและเงินต้น (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) = EBITDA / การจ่ายชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

ส่วนที่ 3.3 (13) หน้าที่ 21

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

14.

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1

ภาพรวมของผลการดาเนินงาน

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 18,282.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 825.8 ล้านบาท หรือ 4.7% จากปีก่อน
ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 0.7% และรายได้จากธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 9.3% บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไร
ก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจาหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) จานวน 3,572.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
223.7 ล้านบาท หรือ 5.9% และมีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานปกติ 1,154.8 ล้านบาท ลดลง 204.2 ล้านบาท หรือ 15.0% จาก
ปีก่อน และมีกาไรสุทธิหลังรายการพิเศษ 1,188.5 ล้านบาท ลดลง 158.1 ล้านบาท หรือ 11.7%
ในปี 2557 โรงแรมในกรุงเทพได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านการเมืองโดยเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2556 ซึ่งส่งผล
กระทบกับการท่องเที่ยว ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวลดลง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ด้านการเมืองเริ่มดีขึ้นหลังจากไตรมาส
3 นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยภาครัฐและองค์กรต่างๆ ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มมากขึ้น ส่วนโรงแรมประเภทรีส อร์ททางภาคใต้ส่วนใหญ่ยังมีรายได้ดีกว่าปีก่อน นอกจากนี้โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ และโรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ท และสปา มัลดีฟส์ มีผลการดาเนินงานที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมเติบโตและมีรายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ธุรกิจอาหารนั้นประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นถึง 842 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.3% จานวนสาขาที่ขยายเพิ่มมากขึ้นถึง 38 สาขา
และการเปิดให้บริการของแบรนด์ใหม่ คือ คัตสึยะ
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 9,728.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
726.4 ล้านบาท หรือ 8.1% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 14.3% และรายได้จาก
ธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 3.3% บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิ จานวน 1,136.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน
525.1 ล้านบาท หรือ 85.9%
ผลการดาเนินงานปี 2557
ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบกาไรขาดทุนรวม ประจาปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากธุรกิจโรงแรม
รายได้จากธุรกิจอาหาร
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนทางตรง – ธุรกิจโรงแรม
ต้นทุนทางตรง - ธุรกิจอาหาร
รวมต้นทุนขาย(1)

ปี 2557

ปี 2556
(ตามที่ปรับใหม่)
จานวนเงิน
%

เปลี่ยนแปลง
(เพิ่มขึ้น + / ลดลง -)
จานวนเงิน
%

จานวนเงิน

%

7,991.3

43.7%

7,937.1

45.5%

+54.2

+0.7%

9,900.7

54.2%

9,058.8

51.9%

+841.9

+9.3%

390.8

2.1%

461.1

2.6%

-70.3

-15.2%

18,282.8

100.0%

17,457.0

100.0%

+825.8

+4.7%

(2,972.1)

(16.2%)

(3,003.1)

(17.2%)

-30.9

-1.0%

(4,884.0)

(26.6%)

(4,398.3)

(25.2%)

+485.7

+11.0%

(7,856.1)

(42.8%)

(7,401.4)

(42.4%)

+454.7

+6.1%

ส่วนที่ 3.3 (14) หน้าที่ 1

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2557

ปี 2556
(ตามที่ปรับใหม่)
จานวนเงิน
%

เปลี่ยนแปลง
(เพิ่มขึ้น + / ลดลง -)
จานวนเงิน
%

จานวนเงิน

%

หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และอื่นๆ
บวก ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
กาไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจาหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้
(EBITDA)
หัก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBIT)
หัก ต้นทุนทางการเงิน
หัก ภาษีเงินได้
หัก กาไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
บวก รายได้จากการตัดจาหน่ายค่าเช่ารับล่วงหน้า –เซ็นทาราแกรนด์
สมุย
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงานปกติ
รายการพิเศษ
บวก ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกองทุนรวมตามวิธีส่วนได้เสีย
(กาไร/ ขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สิน)
บวก กาไรจากการซื้อธุรกิจและการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

(6,880.3)

(37.6%)

6,293.0

36.0%

+587.3

+9.3%

26.4

0.1%

33.9

0.2%

-7.5

-22.2%

3,572.8

19.5%

3,796.5

21.7%

-223.7

-5.9%

(1,587.7)

(8.7%)

(1,551.5)

(8.9%)

+36.2

+2.3%

1,985.1

10.9%

2,245.0

12.9%

-259.9

-11.6%

(455.3)

(2.5%)

(506.6)

(2.9%)

-51.3

-10.1%

(366.4)

(2.0%)

(426.0)

(2.4%)

-59.6

-14.0%

(108.9)

(0.6%)

(53.7)

(0.3%)

+55.2

+102.8%

100.3

0.5%

100.3

0.6%

-

-

1,154.8

6.3%

1,359.0

7.8%

-204.2

-15.0%

(69.4)

(0.4%)

(12.4)

(0.1%)

+57.0

+459.9%

103.1

0.6%

-

-

+103.1

+100.0%

1,188.5

6.5%

1,346.6

7.7%

-158.1

-11.7%

กาไรขั้นต้น

10,136.2

56.3%

9,694.5

56.7%

+441.5

+4.6%

(1) ต้นทุนขายไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายส่วนที่ปันส่วนเป็นต้นทุนขาย

รายได้จากการขายและบริการ
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการดาเนินงานหลัก 2 ประเภท ได้แก่ รายได้จากธุรกิจโรงแรม และรายได้จาก
ธุรกิจอาหาร โดยรายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจอาหารในปี 2557 มีสัดส่วน 46 : 54 (ปี 2556: 47 : 53)
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 18,282.8 ล้านบาท (ปี 2556: 17,457.0 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 825.8 ล้าน
บาท หรือ 4.7% ดังนี้
รายได้จากธุรกิจโรงแรม
รายได้จากธุรกิจโรงแรมประกอบด้วย 1) รายได้ค่าห้องพัก 2) รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม และ 3)
รายได้จากการให้บริการอื่นๆ เช่น การบริการรถรับส่ง การบริการซักรีด การบริการสปา ค่าเช่าห้องจัดเลี้ยง เป็นต้ น โดย
สัดส่วนระหว่างรายได้ทั้ง 3 ประเภท ในปี 2557 เฉลี่ยประมาณ 62 : 29 : 9
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย รายได้เฉลี่ยต่อห้อง และรายได้จากธุรกิจโรงแรมของบริษัทและบริษัท
ย่อยแยกตามโรงแรม สรุปได้ดังนี้

ส่วนที่ 3.3 (14) หน้าที่ 2

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
ปี 2557

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย -%*
74.8% 79.8%
-5.0%
อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย – บาท*
4,855
4,370
+485
รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (Rev Par) – บาท*
3,632
3,486
+146
* รวมโรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต ซึง่ เป็นบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายได้จากธุรกิจโรงแรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2556

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพ
916.5 1,052.4
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน
625.9
618.6
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย
438.2
443.1
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
170.7
196.5
โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์รีสอร์ท
34.6
34.1
โรงแรมเซ็นทาราวิลลา สมุย
128.0
132.6
โรงแรมเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต
93.3
98.0
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่
467.4
430.6
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
1,133.3 1,458.4
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา
1,116.0 1,150.9
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทภูเก็ต
746.7
719.2
โรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต
378.8
370.3
โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต *
46.0
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา
862.6
762.5
มัลดีฟท์
15.
โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟท์
816.9
452.3
16.
อื่นๆ
16.4
17.6
รวมรายได้ธุรกิจโรงแรม
7,991.3 7,937.1
* โรงแรมเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต เปลี่ยนจากกิจการร่วมค้ามาเป็นบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

%
-6.3%
+11.1%
+4.2%

(หน่วย : ล้านบาท)
เพิ่มขึ้น
%
(ลดลง)
(135.9)
-12.9%
7.3
+1.2%
(4.9)
-1.1%
(25.8)
-13.1%
0.5
+1.5%
(4.6)
-3.5%
(4.7)
-4.8%
36.8
+8.5%
(325.1)
-22.3%
(34.9)
-3.0%
27.5
+3.8%
8.5
+2.3%
46.0 +100.0%
100.1

+13.1%

364.6
(1.2)
54.2

+80.6%
-6.8%
+0.7%

รายได้ของธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 54.2 ล้านบาท (หรือเพิ่มขึ้น 0.7%) จากปีก่อน โดยโรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย
เท่ากับ 74.8% ลดลง 5.0% ในขณะที่อัตราค่าห้องพักเท่ากับ 4,855 บาท เพิ่มขึ้น 485 บาท สาเหตุหลักเนื่องจาก โรงแรมใน
กรุงเทพได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านการเมืองโดยเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2556 ซึ่งส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยว ทาให้
จานวนนั กท่ อ งเที่ย วลดลง อย่างไรก็ต าม สถานการณ์ด้ านการเมื องเริ่ มดี ขึ้ นหลัง จากไตรมาส 3 นอกจากนั้น ยัง มี ก าร
สนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยภาครัฐและองค์กรต่างๆ ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ส่วน
โรงแรมประเภทรีสอร์ททางภาคใต้ส่วนใหญ่ยังมีรายได้ดีกว่าปีก่อน
นอกจากนี้โรงแรมที่ประเทศมัลดีฟส์ 2 โรงแรมมีผลการดาเนินงานที่ดี โดยโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไ อส์แลนด์รี
สอร์ทและสปา มัลดีฟส์ มีรายได้เพิ่มขึ้น 111.8 ล้านบาท และโรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ท และสปา มัลดีฟส์ ซึ่งเริ่มเปิด
ให้บริการปลายเดือนมีนาคม 2556 มีรายได้เพิ่มขึ้น 350.7 ล้านบาท

ส่วนที่ 3.3 (14) หน้าที่ 3

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

รายได้จากธุรกิจอาหาร
รายได้จากธุรกิจอาหารประกอบด้วยรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้าเคเอฟซี
มิสเตอร์โดนัท อานตี้แอนส์ เปบเปอร์ลันช์ เบียร์ดปาปา ชาบูตง ราเมน โคล สโตน ครีมเมอรี่ ริว ชาบู ชาบู โยชิโนยะ โอโต
ยะ เดอะ เทอเรส เทนยะ และ คัตสึยะ รายได้จากธุรกิจอาหารของแต่ละเครื่องหมายการค้า และอัตราการเติบโตของรายได้
แสดงได้ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

เครื่องหมายการค้า
ปี 2557
มิสเตอร์ โดนัท
1,904.9
เคเอฟซี
5,352.6
อานตี้แอนส์
731.5
เปบเปอร์ลันช์
188.9
เบียร์ดปาปา
12.4
ชาบูตง ราเมน
238.7
โคล สโตน ครีมเมอรี่
89.8
ริว ชาบู ชาบู
17.3
โยชิโนยะ
196.9
โอโตยะ
880.2
เดอะ เทอเรส
97.8
เทนยะ
49.1
คัตสึยะ*
11.8
รายได้จากการขายอื่นๆ
128.8
รวมรายได้ธุรกิจอาหาร
9,900.7
* คัตสึยะเริ่มเปิดบริการ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557

ปี 2556
1,852.7
4,723.5
756.4
209.6
47.5
233.1
70.5
21.3
174.8
771.2
70.1
4.8
123.3
9,058.8

อัตราการเติบโตของรายได้
Total System Sales (TSS) Growth
Same Store Sales (SSS) Growth

(หน่วย : ล้านบาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
%
52.2
+2.8%
629.1
+13.3%
(24.9)
-3.3%
(20.7)
-9.9%
(35.1)
-73.9%
5.6
+2.4%
19.3
+27.4%
(4.0)
-18.8%
22.1
+12.6%
109.0
+14.1%
27.7
+39.5%
44.3
+922.9%
11.8
+100.0%
5.5
+4.5%
841.9
+9.3%

ปี 2557
+9.3%
+1.4%

จานวนสาขาของแต่ละเครื่องหมายการค้า ณ สิ้นปี 2557 และ 2556 เป็นดังนี้
เครื่องหมายการค้า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

31 ธ.ค. 57

เคเอฟซี
มิสเตอร์ โดนัท
อานตี้แอนส์
เปบเปอร์ลันช์
เบียร์ดปาปา
ชาบูตง ราเมน
โคล สโตน ครีมเมอรี่
ริว ชาบู ชาบู
โยชิโนยะ
โอโตยะ

203
324
125
16
15
14
1
18
47
ส่วนที่ 3.3 (14) หน้าที่ 4

31 ธ.ค. 56
194
309
117
18
6
14
16
1
18
40

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
9
15
8
(2)
(6)
1
(2)
7

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
เครื่องหมายการค้า
11.
12.
13.

31 ธ.ค. 57

เดอะ เทอเรส
เทนยะ (เปิด 11 ตุลาคม 2556)
คัตสึยะ(เปิด 15 กรกฎาคม 2557)
รวม

31 ธ.ค. 56

11
4
3
781

8
2
743

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
3
2
3
38

รายได้ของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 841.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.3% จากปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจาก รายได้ที่เพิ่มขึ้น
จากการขยายสาขาของแต่ละแบรนด์สุทธิ 38 สาขา การพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการปรับขึ้นราคาขายสินค้า
ตลอดจนถึงการจัดทารายการส่งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจอาหารมี
จานวนสาขา ณ สิ้นปี 2557 ทั้งสิ้น 781 สาขา โดยมีอัตราการเพิ่มของยอดขายรวม (Total-System-Sales Growth) เป็น 9.3%
และอัตราการเติบโตจากสาขาเดิม (Same-Store-Sales Growth) เป็น 1.4% (ปี 2556: 9.7% และ 0.9%) ตามลาดับ
รายได้อื่น
รายได้อื่นลดลง 70.3 ล้านบาท หรือ 15.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อน รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้จากการ
บริ ห ารโรงแรมของบุ ค คลอื่น ซึ่ ง ว่ าจ้ างให้ บ ริ ษั ท เข้ าบริ ห ารงานภายใต้ สัญ ญาบริ หารโรงแรม (Hotel Management
Agreement) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ รายได้จากเงินสนับสนุนทางการตลาด รายได้จากเงินชดเชยค่าสินไหมและอื่นๆ
เป็นต้น รายได้อื่นลดลงเนื่องจากการลดลงของรายได้จากเงินชดเชยค่าสินไหมและค่าชดเชยอื่นๆ
ต้นทุนขายและกาไรขั้นต้น
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายจานวน 7,856.1 ล้านบาท (ปี 2556: 7,401.4 ล้านบาท) โดยคิดเป็น
อัตรากาไรขั้นต้น 56.3% (ปี 2556: 56.7%) โดยสามารถแยกแสดงตามธุรกิจหลักได้ดังนี้
ประเภทธุรกิจ

ปี 2557

ปี 2556

ต้นทุนขาย กาไรขั้นต้น อัตรากาไร ต้นทุนขาย กาไรขั้นต้น อัตรากาไร
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
ขั้นต้น
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
ขั้นต้น
(%)
(%)
ธุรกิจโรงแรม
2,972.1
5,119.4
63.3%
3,003.1
5,034.2
62.6%
ธุรกิจอาหาร
4,884.0
5,016.8
50.7%
4,398.3
4,660.3
51.4%
รวม*
7,856.1
10,136.2
56.3%
7,401.4
9,694.5
56.7%
* ต้นทุนขายและกาไรขัน้ ต้นไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายส่วนที่ปันส่วนเป็นต้นทุนขาย

%
เปลี่ยนแปลง
ของต้นทุน
ขาย
-1.0%
+11.0%
+6.1%

ธุรกิจโรงแรม
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายจากธุรกิจโรงแรมจานวน 2,972.1 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุน
ทางตรง เช่น ต้น ทุนการให้บริการห้องพัก ต้ นทุนอาหารและเครื่องดื่ม เงินเดือ นและสวั สดิการพนักงานของแผนกที่
เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น โดยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ คิดเป็นอัตรากาไรขั้นต้น 63.3% ของรายได้จากการขาย
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และบริการ (ปี 2556: 62.6%) อัตรากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ โรงแรม
ใหม่สองแห่ง คือ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ และ โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ท
และสปา มัลดีฟส์
ธุรกิจอาหาร
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายจากธุรกิจอาหารจานวน 4,884.0 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุน
ทางตรงเช่น ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานของแผนกที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น
โดยคิดเป็นอัตรากาไรขั้นต้น 50.7% ของรายได้จากการขาย (ปี 2556: 51.4%) อัตรากาไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อน สาเหตุหลัก
เกิดจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางตรง ซึ่งแปรผันตามการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสาคัญของยอดขายรวม และ จากการเพิ่มขึ้น
ของต้นทุนจากการปันส่วนมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตมีการปรับราคาเพิ่ มขึ้นและ
การจัดรายการส่งเสริมการขาย ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทาให้มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าบริหารโรงแรม ค่าเช่า ค่าบริการการใช้
บัตรเครดิต ค่าสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เป็นต้น โดยในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม
จานวน 6,880.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 587.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.3% โดยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม คิดเป็น 37.6% ของ
รายได้รวม (ปี 2556: 36.0%) อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่ มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจาก
การขยายสาขาของธุรกิจอาหารในระหว่างปีงวดเดียวกันปีที่แล้วรวมทั้งสิ้น 38 สาขา
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (สุทธิ:ขาดทุนจากการประเมิน
ราคาราคาทรัพย์สิน) 43.1 ล้านบาท (ปี 2556: กาไร 21.5 ล้านบาท) กล่าวคือ ลดลงจากปี 2556 จานวน 64.6 ล้านบาท สาเหตุ
เกิดจากส่วนแบ่งขาดทุนจากการประเมินราคาทรัพย์สินที่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทใน
เครือเซ็นทารา ซึ่งเป็นบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
กาไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม 108.9 ล้านบาท (ปี
2556: กาไร 53.7 ล้านบาท) กล่าวคือ เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จานวน 55.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 102.8% ของกาไรสุทธิส่วนที่
เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมในปีก่อน
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รายการพิเศษปี 2557
กาไรจากการซื้อธุรกิจและการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
จากการที่ธุรกิจโรงแรมได้ขยายธุรกิจ โดย วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการในสัดส่วนเพิ่มเติมร้อยละ 49.00
(เดิมถือหุ้นทางตรงร้อยละ 50.00) ของโรงแรม กะตะภูเก็ต จากัด ทาให้สัดส่วนของการลงทุนรวมคิดเป็นร้อยละ 99.00 เงิน
ลงทุนในบริษัทโรงแรม กะตะภูเก็ต จากัด ได้เปลี่ยนสถานะจากส่วนได้เสียในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เนื่องจาก เงินลงทุนที่แต่เดิมกลุ่มบริษัทได้เคยบันทึกส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในกิจการที่
ควบคุมร่วมกัน ดังกล่าว เมื่อกลุ่มบริษัทได้ขยายธุรกิจและเข้าลงทุนเพิ่มเติม อันส่งผลให้กิจการที่ควบคุมร่วมกัน กลายมา
เป็นบริษัทย่อย ในทางบัญชี บริษัทจะต้องทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมก่อนการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว ส่งผลให้เงินลงทุนที่
แต่เดิมเคยรับรู้มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ต้องปรับราคาให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของกิจการ จากสาเหตุที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น
ทาให้บริษัทรับรู้รายการพิเศษเป็นกาไรจากการซื้อธุรกิจและการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจานวน 103.1 ล้านบาท
กาไรสุทธิ
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิ จานวน 1,188.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 158.1 ล้านบาท หรือ
11.7% โดยมีสัดส่วนกาไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับ 6.5% ลดลงจากปีที่แล้วซึ่งเท่ากับ 7.7% สาเหตุหลักเนื่องจาก
ผลกระทบจากเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ
ทั้งนี้ จากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลกระทบโดยรวมต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม
กลุ่มบริษัทได้พยายามหามาตรการต่างๆ เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เช่น การเจรจากับผู้ขาย การใช้สาธารณูปโภคอย่าง
ประหยัด การบริหารและควบคุมค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีแผนในการหารายได้เพิ่ม โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจ
บริหารโรงแรมให้มากขึ้น ในส่วนของธุรกิจอาหาร ก็ยังคงเน้นกลยุทธ์ในการขยายสาขา เพิ่มแบรนด์ธุรกิจใหม่ๆพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และทาการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2558
สาหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 รายได้ของธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น 564.4 ล้านบาท หรือ 14.3%
จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องมาจาก ในปี 2557 เกิดความไม่สงบของสถานการณ์ด้านการเมือง การชุมนุมใน
กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 สถานการณ์ด้านการเมืองเริ่มมีความสงบเรียบร้อย จึง ทาให้จานวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้โรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน
สาหรับรายได้ของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น 162.0 ล้านบาท หรือ 3.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลัก
เนื่องมาจาก รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขาของแต่ละแบรนด์ 32 สาขา (สุทธิ) รวมไปถึงการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆและการปรับเพิ่มราคาขายสินค้าของบางแบรนด์ ธุรกิจอาหารมีจานวนสาขา ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2558 ทั้งสิ้น 774
สาขา
ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายจากธุรกิจโรงแรม (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่ายส่วนที่เป็นส่วนต้นทุนขาย) จานวน 1,620.3 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนทางตรง เช่น ต้นทุนการให้บริการ
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ห้องพัก ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานของแผนกที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น โดย
เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ คิดเป็นอัตรากาไรขั้นต้น 63.6% ของรายได้จากการขายและบริการ (งวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557: 63.2%) อัตรากาไรเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเพียงเล็กน้อย สาเหตุหลักเนื่องมาจากอัตราค่าห้องพัก
ในไตรมาส 2 ที่เพิ่มขึ้นเป็น 4,213 บาท จากเดิม 4,197 บาท ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
สาหรับต้นทุนขายจากธุรกิจอาหาร (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายส่วนที่เป็นส่วนต้นทุนขาย) จานวน
2,387.0 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนทางตรง เช่น ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานของ
แผนกที่เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น โดยคิดเป็นอัตรากาไรขั้นต้น 52.6% ของรายได้จากการขาย (งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557: 50.2%) อัตรากาไรเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของ
ต้นทุนขาย เนื่องจากการปรับลดราคาของวัตถุดิบ การบริหารจัดการต้นทุน และการเปลี่ยนรายการสินค้าชุดโปรโมชั่นบาง
รายการรวมไปถึงมีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้น
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจานวน 3,388.6 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 1.9% โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับรายได้รวม คิดเป็น 35.0% (งวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557: 37.1%) อัตราใช้จ่ายในการขายและ
บริหารเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุหลักเกิดจากการขยายสาขาของธุรกิจอาหารในระหว่างปีจาก 6 เดือนแรก
ของปีที่แล้วรวมทั้งสิ้น 32 สาขา (สุทธิ) แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเที่ยบกับรายได้รวม อัตราของค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารรวมนั้น ยั งต่ากว่าในไตรมาสเดียวกัน ของปีก่อ น เนื่องจากการเพิ่ มขึ้ นของรายได้ร วม และการบริ หารจั ดการ
ค่าใช้จ่ายโดยรวมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปีนี้
สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งทางกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
28.1 ล้านบาท (งวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557: 25.0 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจานวน 3.1
ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.4% สาเหตุหลักเนื่องมาจากกาไรจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ท
ในเครือเซ็นทารา (CTARAF) ซึ่งเป็นเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้นจากจากปีที่ผ่านมา
จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมี EBIT จานวน 1,540.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ปีก่อน 500.4 ล้านบาท หรือ 48.1% โดยมีสัดส่วนกาไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับ 11.7% เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อนซึ่ง
เท่ากับ 6.8% สาเหตุหลักเนื่องมาจากรายได้ของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ จากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ส่งผลกระทบโดยรวมต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม กลุ่ม
บริษทั ได้พยายามหามาตรการต่างๆ เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เช่น การเจรจากับผูข้ าย การใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด
การบริหารและควบคุมค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั มีแผนในการหารายได้เพิ่ม โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจบริหารโรงแรม
ให้มากขึ้น ในส่วนของธุรกิจอาหาร ก็ยังคงเน้นกลยุทธ์ในการขยายสาขา เพิ่มแบรนด์ธุรกิจใหม่ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และทา
การตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
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14.2

ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจานวน 28,708.9 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2556
จานวน 515.5 ล้านบาท หรือลดลง 1.8% ส่วนใหญ่เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ระหว่างปี
นอกจากนี้ยังมีการที่บริษัทได้ขยายธุรกิจและเข้าลงทุนเพิ่มเติม อันส่งผลให้กิจการที่ควบคุมร่วมกัน กลายมาเป็นบริษัทย่อย
ซึ่งทาให้ส่วนได้เสียในการร่วมค้าลดลง อีกด้วย
ทั้งนี้ สินทรัพย์ของบริษทั และบริษัทย่อยที่มีสาระสาคัญมีดังนี้
ลูกหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า-สุทธิจานวน 531.4 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2556
จานวน 20.4 ล้านบาท หรือประมาณ 3.7% บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 25 วัน (ระยะเวลา
การเก็บหนี้เฉลี่ยคานวณโดยไม่รวมยอดขายของ CRG เนื่องจาก ยอดขายเกือบทั้งหมดของ CRG เป็นการขายเงินสด) ซึ่ง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการให้สินเชื่อของบริษัทและบริษัทย่อย คือ 15-30 วัน โดยมีรายละเอียดตารางแยก
วิเคราะห์อายุลูกหนี้ ดังนี้

ภายในวันที่ครบกาหนดชาระ
เกินวันครบกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ

31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2556
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
377.5 70.3%
410.5
71.4%
111.3
38.3
3.3
6.6
537.0
(5.6)
531.4

20.7%
7.1%
0.6%
1.3%
100.0%

112.9
12.9
10.1
28.7
575.2
(23.4)
551.8

19.6%
2.2%
1.8%
5.0%
100.0%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลูกหนี้การค้าเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกาหนดชาระร้อยละ 70.3 และเป็นลูกหนี้ที่ครบ
กาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือนร้อยละ 20.7 โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งวิเคราะห์
จากประวัติการชาระหนี้และคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า และได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จานวนทั้งสิ้น 5.6 ล้านบาท สาหรับลูกหนี้การค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2557 ซึ่งคาดว่าเพียงพอตามจานวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียก
เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นและสิทธิการเช่า – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ จานวน 22,760.2 ล้านบาท (ปี
2556: 22,945.2 ล้านบาท) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 419.8 ล้านบาท (ปี 2556: 459.1 ล้านบาท) และมีสิทธิการเช่า – สุทธิ
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จานวน 877.9 ล้านบาท (ปี 2556: 920.6 ล้านบาท) ซึ่งสามารถแสดงแยกที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
และสิทธิการเช่าตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้
สินทรัพย์ (ล้านบาท)

31 ธ.ค. 2557

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
- ธุรกิจโรงแรม
- ธุรกิจอาหาร
รวม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น – สุทธิ
- ธุรกิจโรงแรม
- ธุรกิจอาหาร
รวม
สิทธิการเช่า – สุทธิ
- ธุรกิจโรงแรม
- ธุรกิจอาหาร
รวม
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์, สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น และสิทธิการเช่า - สุทธิ

31 ธ.ค. 2556

20,973.1
1,787.1
22,760.2

21,160.4
1,784.8
22,945.2

54.1
365.7
419.8

58.6
400.5
459.1

830.3
47.6
877.9

866.9
53.7
920.6

24,057.9

24,324.9

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจากสิ้นปี 2556 จานวน 185 ล้านบาท หรือประมาณ 0.8% เนื่องจากค่าเสื่อมราคา
และการตัดจาหนายสินทรัพย์ระหว่างปี 2557
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นลดลงจากปีก่อน 39.3 ล้านบาท จากค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นในปี 2557
สิทธิการเช่าลดลงจากสิ้นปี 2556 จานวน 42.7 ล้านบาท จากค่าตัดจาหน่ายสิทธิการเช่าที่เกิดขึ้นในปี 2557
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจานวน 27,761.0 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 จานวน 947.9 ล้านบาทหรือลดลง 3.3% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการตัดค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ระหว่างงวด การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
14.3

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจานวน 15,549.0 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2557
จานวน 1,443.7 ล้านบาท หรือลดลง 8.5% จากการที่เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 478.9 ล้านบาท และเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 564.5 ล้านบาท รวมถึงการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ส่วนที่ 3.3 (14) หน้าที่ 10

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย รายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเภทเงินกู้
1. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
- เงินเบิกเกินบัญชี
- เงินกู้ยืมระยะสั้น
- เงินกู้ยืมระยะยาว*

2. หุ้นกู้ – สุทธิ**

วงเงิน
(ล้านบาท)

ยอดเบิกใช้
(ล้านบาท)

978.2
1,300.0
4,524.1

-

อัตราดอกเบี้ย

12.8
1,300.0
4,524.1

อ้างอิง MOR
อัตราคงที่
อ้างอิงอัตราเงินฝาก
ประจา 3 เดือน , อ้างอิง
MLR
อ้างอิง LIBOR 3 เดือน
4,297.3 3.30% - 4.86%, อัตรา
เงินฝากประจา 6 เดือน +
1.9%
33.0
อัตราคงที่

3. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ
อื่น
4. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการหรือบุคคล
61.1
อัตราคงที่
ที่เกี่ยวข้องกัน
5. หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
27.9
อัตราคงที่
รวม
6,802.3
10,256.2
* เพื่อใช้ในโครงการของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ (CIRM) โรงแรมเซ็นทาราราสฟูชิ รีสอร์ท
และสปา มัลดีฟส์ (CRF) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ (CGCW) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิ
ราจบีชรีสอร์ท พัทยา (CMBR) และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต (CPBR) เป็นส่วนใหญ่
** สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชีจานวน 2.7 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549 ผู้ถือหุ้นได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับทุนจด
ทะเบียน ดังต่อไปนี้
1. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท อันเป็นผลให้จานวนหุ้นที่
ออกเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมจานวน 180 ล้านหุ้น เป็นจานวน 900 ล้านหุ้น
2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 900 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน
1,580.8 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 680.8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
3. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้
3.1. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน
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3.2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อเสนอขายแก่ประชาชน
ทั่วไป
3.3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 60.8 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ในเดือนสิงหาคม 2549 บริษัทได้รับเงินจากการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 450 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วน เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 720 ล้านบาท (เสนอขายในราคาหุ้นละ 1.60 บาท) และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว
กับกระทรวงพาณิชย์จาก 900 ล้านบาทเป็น 1,350 ล้านบาทเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549
ในการประชุมสามัญประจาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จานวน 230,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,580,800,000 บาท
เป็น 1,350,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 12,211.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557
ประมาณ 1,495.7 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากกาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรที่เพิ่มขึ้น 459.9 ล้านบาท
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.03 0.88 และ 0.75 เท่า ตามลาดับ ซึ่งเป็นการจัดโครงสร้างทางการเงินที่ยังคงอยู่ใน
ข้อกาหนดตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม (Covenant) โดยแหล่งที่มาของเงินทุนส่วนหนึ่งมาจากกระแสเงินสดจากการ
ดาเนินงานของบริษัท และจากการกู้ยืม
14.4

กระแสเงินสดและการดารงอัตราส่วนสภาพคล่อง

กระแสเงินสด
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่าง ๆ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 ดังต่อไปนี้

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
- กระแสเงินสดใช้ไปใน กิจกรรมจัดหาเงิน
สุทธิ

2557
3,741.1
(1,434.5)
(2,396.4)
(89.8)

2556
3,933.1
(1,841.3)
(1,665.9)
425.8

(หน่วย : ล้านบาท)
% เปลี่ยนแปลง
-4.9%
-22.1%
+43.9%

กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริษัทและบริ ษัทย่อยสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มี
จานวน 3,741.1 ล้านบาท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจานวน 2,017.4 ล้านบาท
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กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงวด 6
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจานวน 1,434.5 และ 457.6 ล้านบาทตามลาดับ ส่วนใหญ่เพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
ที่เพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ซื้อสินทรัพย์ถาวรในธุรกิจโรงแรมและขยายสาขาธุรกิจอาหาร
กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจานวน 2,396.4 และ 1,894.8 ล้านบาทตามลาดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายชาระ
เงินคืนสถาบันการเงิน และการจ่ายดอกเบี้ย
การดารงอัตราส่วนสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.46 เท่า และ 0.38 เท่า
ตามล าดั บ อั ต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งเพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2556 สาเหตุ ห ลั กเนื่ อ งจาก เงิ น กู้ยื ม ลดลง เมื่ อ พิ จ ารณาอั ต ราส่ ว น
ความสามารถในการจ่ายชาระดอกเบี้ย และเงินต้น (Debt Service Coverage Ratio) ของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเท่ากับ 1.51 เท่า (ปี 2556: 1.36 เท่า) บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีกระแสเงินสดเพียง
พอที่จะชาระดอกเบี้ยและเงินต้นได้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.39 เท่า อัตราส่วนความสามารถ
ในการจ่ายชาระดอกเบี้ยและเงินต้น (Debt Service Coverage Ratio) ของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับ งวด 6 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งเท่ากับ 3.43 เท่า บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะชาระดอกเบี้ย และเงิน
ต้นได้
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ในปี 2557 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ให้ แก่ สานั กงานสอบบั ญชี ที่ผู้ สอบบั ญชี สัง กัด บุ คคลหรือ กิจ การที่ เกี่ยวข้อ งกับผู้ สอบบั ญชี และสานั ก
งานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจานวนเงินรวม 7,058,000 บาท
2. ค่าบริการอืน่
ในปี 2557 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนการบริการอื่นๆเกี่ยวกับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันโครงการศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน (“เซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าว”)ให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจานวนเงินรวม 270,000 บาท
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ส่วนที่ 4
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจากัด มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Central Plaza
Hotel Public Company Limited โดยมีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ("บริษัท" หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีข้อกาหนดและ
เงื่อนไขตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
1.

รายละเอียดของตราสารหนี้ที่เสนอขาย
1.1

ลักษณะสาคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

ผู้ออกหุ้นกู้

:

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

ชื่อเฉพาะของหุน้ กู้

:

หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558
ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2561

ประเภทของหุ้นกู้

:

หุ้นกู้ไม่มีประกัน ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้

:

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

จานวนหุน้ กู้ที่เสนอขาย

:

700,000 หน่วย

มูลค่ารวมของหุน้ กู้ที่เสนอขาย

:

700,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ

:

1,000 (หนึ่งพัน) บาท

ราคาเสนอขาย

:

1,000 (หนึ่งพัน) บาท ต่อหน่วย

อายุ

:

3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

วันออกหุ้นกู้

:

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู้

:

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้

:

ร้อยละ 2.41 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยผิดนัด

:

อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อปี
ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย ผิดนัดสูงสุดที่
กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้สาหรับหุ้นกู้ไม่ว่าในขณะใดๆ ให้อัตรา
ดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียก
เก็บได้
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วันชาระดอกเบี้ย

วันที่ 19 พฤษภาคม และ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้

:

โดยจะทาการชาระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และ
จะทาการชาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ผู้ อ อกหุ้ น กู้ มี ค วามประสงค์ จ ะน าหุ้ น กู้ ที่ เ สนอขายในครั้ ง นี้ ไ ปขอจด
ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)
และ/หรื อ ตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange) ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด

การจดทะเบียนหุ้นกู้

ตลาดรองของหุ้นกู้

:

ไม่ มี อย่ างไรก็ต าม ผู้ ล งทุ น สามารถซื้ อ ขายหุ้ น กู้ไ ด้ ที่ ธ นาคารพาณิ ช ย์
บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็น
ตราสารหนี้ หรือตลาดรองอื่นใด
อนึ่ง ผู้ออกหุ้นกู้อาจแต่งตั้งผู้ทาหน้าที่เป็นตัวกลางซื้อขายหุ้นกู้เพิ่มเติมใน
ภายหลัง ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ทาหน้าที่เป็นตัวกลาง
ดังกล่าว ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบทันทีที่มีการแต่งตั้งเพื่อดาเนินการแจ้ง
ต่อผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต

:

“Stable” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด โดยผลการจัดอันดับที่เผยแพร่เมื่อ
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อย่ าง
ต่อเนื่องตลอดอายุหุ้นกู้
1.2

สรุปข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

ข้อกาหนดสิทธิ

:

ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สาหรับหุ้นกู้
(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

หน้าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้

:

1.

คารับรองของผู้ออกหุ้นกู้
ตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้คงค้างภายใต้หุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอให้คา
รับรองและรับประกันต่อผู้ถือหุ้นกู้ว่า

1.1 ผู้อ อกหุ้ น กู้เ ป็ นนิ ติ บุค คลประเภทบริ ษัท มหาชนจ ากัด ที่ จดทะเบี ย น
ถูกต้ อ งตามกฎหมายของประเทศไทย และได้ รั บ อนุญ าตให้ด าเนิ น
กิจการตามวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย
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1.2 การด าเนิน การหรือ การกระทาใดๆ ของผู้อ อกหุ้น กู้ใ นการออกและ
เสนอขายหุ้ น กู้เ ป็ น การกระท าที่ ชอบด้ ว ยกฎหมายและเป็ น ไปตาม
วัต ถุป ระสงค์ แ ละข้ อบั งคั บ ของผู้อ อกหุ้ นกู้ รวมทั้ ง กฎ ระเบี ย บของ
สานั ก งาน ก.ล.ต. ทุ ก ประการ และไม่ เ ป็ น การกระท าที่ ฝ่ าฝื น หรื อ
หลีกเลี่ยงพันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้
ให้ไว้หรือมีอยู่กับบุคคลอื่นๆ
1.3 การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตามมติที่
ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.
2552 โดยอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายมี อ านาจในการพิ จ ารณาก าหนด
รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาและดาเนินการ
ต่าง ๆ ที่เ กี่ย วข้ องได้ ต ามที่เ ห็น สมควร โดยให้ อยู่ ภายใต้ข้ อกาหนด
ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.4 ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาต ความยินยอม ใบอนุญาต หรือได้กระทาการ
อื่นใดตามที่จาเป็นเพื่อให้สิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้
มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมาย และมีผลบังคับใช้ได้ตามเงื่อนไข
และข้อตกลงที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
1.5 ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ได้เกิดขึ้นและกาลังดาเนินอยู่ และไม่มีเหตุการณ์
หรือการละเว้นที่เกี่ยวข้องกับหรือถือว่าเกี่ยวข้องกับการผิดนัดใดๆ ของ
ผู้ออกหุ้นกู้ได้เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อมีการให้คาบอกกล่าว และ/หรือ เมื่อเวลาได้
ล่วงพ้นไป และ/หรือ เมื่อมีการบรรลุเงื่อนไขอื่นใด จะทาให้เจ้าหนี้ราย
หนึ่งรายใดหรือหลายรายของผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิประกาศให้หนี้ของตน
ถึงกาหนดชาระและพึงชาระก่อนถึงกาหนดเวลาชาระหนี้ หรือคู่สัญญา
ใดๆ มีสิทธิยกเลิกหรือบอกเลิกสัญญาใดๆ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้เป็นคู่สัญญา
โดยสัญญาดังกล่าวมีความสาคัญต่อการประกอบธุรกิ จหรือสถานะทาง
การเงินของผู้ออกหุ้นกู้
2.

หน้าทีข่ องผู้ออกหุ้นกู้
ตลอดระยะเวลาที่ ยั ง คงมี ห นี้ ค งค้ า งภายใต้ หุ้ น กู้ ผู้ อ อกหุ้ น กู้ จ ะ
ดาเนินการดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 3

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้

2.1 การประกอบธุรกิจและการเอาประกันภัยของผู้ออกหุ้นกู้และบริษทั ย่อย
ผู้ออกหุ้นกู้ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดและจะดาเนินการให้บริษัท
ย่ อ ยใช้ ค วามพยายามอย่ า งดี ที่ สุ ด ในการประกอบธุ ร กิจ ของตนให้
เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และเป็ น ไปตามหลั กการจั ด การและ
บริหารองค์กรที่ดี
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดาเนินการบริหารและบารุงรักษาและดาเนินการให้
บริษัทย่อยแต่ละบริษัท บริหารและบารุงรั กษาทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของตน ให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการ
บารุงรักษาที่ดีและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของการประกอบธุรกิจ
นั้นๆ และตามกฎหมายหลักที่ใช้บังคับและเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีและดารงรัก ษาไว้และดาเนินการให้บริษัท
ย่อยจัด ให้ มีแ ละดารงรักษาไว้ ซึ่ง การประกัน ภัย ในส่วนของตนตาม
วงเงิน ประกันภัยและต่อ ความเสี่ยงภั ยทั้งหลายซึ่ งผู้ประกอบการใน
ลักษณะเดียวกันกับผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยดังกล่าวจะเอาประกันภัย
ไว้ตามปกติ
2.2 บัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุน้ กู้และบริษทั ย่อย
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดทาและเก็บรักษาและจะดูแลให้บริษัทย่อยจัดทาและ
เก็ บ รั ก ษาซึ่ ง บั ญ ชี แ ละงบการเงิ น อย่ า งเหมาะสมและถู ก ต้ อ งตาม
หลักการทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเทศไทย
2.3 การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดเตรียมและจัดให้มีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ตามเวลา
ที่กาหนดไว้ ณ สานักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถ
ตรวจสอบและคัดสาเนาได้โดยสะดวก ระหว่างวันและเวลาทาการของ
ผู้ออกหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการดาเนินงานของผู้
ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุหุ้นกู้
(ก) สาเนาของข้อกาหนดสิทธิฉบับนี้และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้
โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันลงนามในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียน
หุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบคู่ฉบับของข้อกาหนดสิทธินี้ให้
นายทะเบียนเก็บรักษาไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นกู้มีเหตุ
จ าเป็ น และสมควร ผู้ ถื อ หุ้ น กู้ มี สิท ธิ ข อคู่ ฉ บั บ ของข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ
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ดังกล่าวจากนายทะเบียนหุ้นกู้ได้
(ข) สาเนางบการเงิน รายงาน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้
(1) สาเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีกาหนดโดยสมาคมนักบั ญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยโดยจัดให้มีภายในวันเดียวกันกับวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่ง
ให้แก่สานักงาน กลต. แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้องไม่เกิน 45 (สี่
สิบห้า) วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
(2) ส าเนางบการเงิ น ประจ างวดการบั ญ ชี ที่ มี ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยจัดให้มีภายในวันเดียวกันกับ
วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้แก่สานักงาน กลต. แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
จะต้องไม่เกิน 2 (สอง) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
(3) รายงานประจาปีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ โดยจัดให้มีภายใน
วันเดียวกันกับวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้แก่สานักงาน กลต. แต่ทั้งนี้ ไม่ว่า
ในกรณีใดๆ จะต้องไม่เกิน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชี
(4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี โดยจัดให้มีภายในวันเดียวกันกับ
วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้แก่สานักงาน กลต. แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
จะต้องไม่เกิน 3 (สาม) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
(5) รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (Credit
Update) ที่จัดทาโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน กลต.
ให้ความเห็นชอบ โดยจะส่งให้ภายในวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับใบรายงาน
ดังกล่าวจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(ค) สาเนาเอกสารที่เป็นหลักฐานแสดงว่าได้มีการชาระเงินค่าดอกเบี้ยตาม
หุ้นกู้ทั้งหมดโดยครบถ้ วนแล้ว โดยจัดให้มีภายในวันที่ครบกาหนด
ชาระดอกเบี้ยนั้นๆ
(ง) หนังสือแจ้งการยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้อ อกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากตลาด
รอง (ถ้ามี)
(จ) หนั ง สื อ แจ้ ง การเปลี่ ย นแปลงนายทะเบี ย นหุ้ น กู้ ในกรณี มี ก าร
เปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้
(ฉ) เอกสารหรือหลักฐานอื่นทีผ่ ู้ถือหุน้ กู้จะร้องขอตามสมควร
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2.4 หน้าที่ในการจัดทาและส่งรายงานให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
ผู้ อ อกหุ้ น กู้ จ ะจั ด ท าและส่ ง รายงานให้ ผู้ ถื อ หุ้ น กู้ แ ต่ ล ะรายภายใน
ระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้
(ก) จานวนหรือสัดส่วนการกู้ยืมเงิน การค้าประกัน หรือการก่อภาระหนี้อื่น
ของผู้ออกหุ้นกู้ที่อาจทาให้ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระหนี้เกินสัดส่ว นหรือผิด
เงื่อนไขที่ได้ผูกพันไว้ตามข้อกาหนดสิทธิฉบับนี้
(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง เช่น
มี การขาดทุ น หรื อ มี ก ารลดทุ น อย่ างมี นั ย สาคั ญ หรื อ กรณี เ กิ ด ความ
เสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสาคัญในการประกอบธุรกิจของตน
เป็นต้น
(ค) รายงานเหตุการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุน้ กู้ไม่สามารถชาระหนี้ให้ผู้
ถือหุ้นกู้ได้
(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชาระหนี้ต่อเจ้าหนี้เงินกู้ และ/หรือ เจ้าหนี้ตามตราสาร
หนี้ที่มีมูลค่าหนี้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ) เป็นจานวนเงิน
รวมกันเกินกว่า 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) หรือจานวนเงินใน
สกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับเงินจานวนดังกล่าว หรือกรณีบริษัทย่อยผิด
นัดชาระหนี้ต่อเจ้าหนี้เงินกู้ และ/หรือ เจ้าหนี้ตามตราสารหนี้ที่มีมูลค่า
หนี้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ) เป็นจานวนเงินรวมกันเกิน
กว่า 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) หรือจานวนเงินในสกุลเงินอื่น
ที่เทียบเท่ากับเงินจานวนดังกล่าว
(จ) ผู้ อ อกหุ้ น กู้ ต้ อ งค าพิ พ ากษาเสร็ จ เด็ ด ขาด หรื อ ค าชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการให้ชาระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า
400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) หรือจานวนเงินในสกุลเงินอื่ นที่
เทียบเท่ากับเงินจานวนดังกล่าว หรือกรณีบริษัทย่อยต้องคาพิพากษา
เสร็จเด็ดขาด หรือคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ชาระเงินครั้งเดียว
หรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) หรือ
จานวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับเงินจานวนดังกล่าว เว้นแต่ ผู้
ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อย มีความสามารถชาระหนี้ดังกล่าวได้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคาพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคาชี้ขาด
อันเป็นที่สุดของอนุญาโตตุลาการนั้น และการชาระหนี้นั้นไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถในการชาระหนี้ตามหุ้นกู้
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ของผู้ออกหุ้นกู้
(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดหรือเงื่อนไขที่มีอยู่ในใบหุ้นกู้หรือ
ในส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกาหนดสิทธิฉบับนี้
(ช) ผู้ อ อกหุ้ น กู้ และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยหยุ ด ประกอบกิจ การทั้ ง หมดหรื อ
บางส่วน อันมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการประกอบธุรกิจของตน
(ซ) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
(ฌ) ผู้ออกหุ้นกู้กระทาหรือถูกกระทาอันมีลักษณะเป็นการครอบงาหรือถูก
ครอบง ากิจการตามมาตรา 247 แห่ งพระราชบั ญญั ติห ลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(ญ) สาเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะในส่วนของผู้ถือหุ้นกู้รายดังกล่าว) เมื่อ
ผู้ถื อ หุ้ น กู้ร้ อ งขอ ทั้ ง นี้ ให้ ผู้ อ อกหุ้ น กู้จั ด ส่ ง หรื อ ดาเนิ น การให้ น าย
ทะเบียนหุ้นกู้จัดส่ง
(ฎ) กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้หรือ
ต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการ
ปฏิบัติตามข้อกาหนดสิทธิ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้
มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่น
ใดที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่ามีความจาเป็นที่ต้อ งส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดที่จะมี
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งข้อชี้แจงหรือส่งข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบ
2.5 หน้าที่อานวยความสะดวกในการเข้าตรวจเอกสาร
ผู้ออกหุ้ นกู้จะอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น กู้ในการเข้าตรวจดู
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้
ถือหุ้นกู้ร้องขอตามสมควรในระหว่างเวลาทาการของผู้ออกหุ้นกู้หรือ
นายทะเบียนหุ้นกู้ (ตามแต่กรณี ) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ เป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 (เจ็ด)
วัน ก่อนหน้าวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะเข้าตรวจดูเอกสารดังกล่าว
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2.6 การชาระภาษี
ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระและจะดาเนินการให้บริษัทย่อยแต่ละบริษัทของตน
ชาระภาษีต่าง ๆ ทั้งสิ้นที่เรียกเก็บ จากสินทรัพย์ รายรับ รายได้ หรื อ
ก าไรของตน ก่ อ นที่ ภ าษี นั้ น ๆ จะล่ ว งเลยก าหนดที่ จ ะต้ อ งช าระ
ตลอดจนจะท าการช าระหรื อ ด าเนิ น การให้ มี ก ารช าระเงิ น ตามข้ อ
เรียกร้องอันชอบด้วยกฎหมายต่างๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ที่
เป็นข้อเรียกร้องที่หากว่าการไม่ชาระแล้วอาจก่อให้เกิดภาระติดพันหรือ
สิทธิยึดหน่วงเหนือสินทรัพย์ รายรับ รายได้ หรือกาไรในส่วนที่เป็น
สาระสาคัญได้ หรือก่อให้เกิดบุริมสิทธิเหนือหนี้อื่นๆ เว้นแต่ในกรณีที่
(1) ภาษีหรือเงินดังกล่าวกาลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริตและ
โดยวิธีการที่ถูกต้อง และ (2) ได้มีการกันเงินสารองหรือเงินเผื่อเหลือ
ตามที่อาจจาเป็นต้องกันไว้แล้วสาหรับเรื่องดังกล่าว ตามหลักการบัญชี
ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
2.7 การเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหุ้นกู้
หากมีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะ
จัดหาบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ โดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทาได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน
นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ หรือควรจะทราบว่าจะต้องมีการเปลี่ยนตัว
บุคคลดังกล่าว
2.8 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และผู้
ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้
อนึ่ง ตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดการให้มีสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบทาการทบทวนผลการจัด
อันดับเครดิตสาหรับหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ดังกล่าว เมื่อมีเหตุการณ์อย่าง
หนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นอันอาจมีผลกระทบต่อการจัดอันดับเครดิต หรือ
ทบทวนผลการจัดอันดับเครดิตตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ดังกล่าวเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้แต่
อย่างใด ซึ่งผลการทบทวนการจัดอันดั บเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตลอดอายุของหุ้นกู้
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2.9 การจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือในตลาดตรา
สารหนี้
ผู้ออกหุ้นกู้จะนาหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ไปขอจดทะเบียนในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) และ/หรือใน
ตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange) ภายในวันออกหุ้นกู้
และจะคงให้หุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย และ/หรือในตลาดตราสารหนี้ ตลอดอายุหุ้นกู้
2.10 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดสิทธิ
ผู้ อ อกหุ้ น กู้ จ ะปฎิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
ค าสั่ ง ต่ า งๆ ที่ อ อกตามกฎหมายโดยเคร่ ง ครั ด และจะปฎิ บั ติ ต ามข้ อ
ผูกพันและเงื่อนไขต่างๆ ของข้อกาหนดสิทธิโดยเคร่งครัดตลอดอายุ
ของหุ้ น กู้จ นกว่ าหนี้หุ้ น กู้ไ ด้ร ะงับ ลงทั้ งจ านวน หรื อ กรณีที่ หุ้ นกู้ไ ด้
ระงับลงทั้งจานวนก่อนครบกาหนดอายุของหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
2.11 การดารงอัตราส่วนทางการเงิน
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดารงสัดส่วนหนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ของผู้ออกหุ้นกู้ใน
อัตราส่วนไม่เกิน 2:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปี โดยทาการคานวณ
จากงบการเงินรวม
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของการคานวณอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นให้ค า
จากัดความตามที่ระบุไว้มีความหมายดังต่อไปนี้
"หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย" หมายถึง หนี้สินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีภาระ
ดอกเบี้ ย ตามที่ ป รากฎในงบการเงิ น รวม ทั้ ง นี้ ให้ ร วมถึ ง ส่ วนของ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าค้าประกัน อาวัล หรือ ก่อ
ภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใดๆ หรือนิติบุคคลอื่น
(การค้าประกันไม่รวมถึงกรณีที่บุคคลอื่นเข้าผูกพันตนเป็นผู้ค้าประกัน
ผู้ออกหุ้นกู)้ แต่ไม่รวมถึงรายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
"ส่วนของผู้ถือหุ้น " หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่
ปรากฎในงบการเงินรวม
"งบการเงิน รวม" หมายถึง งบการเงิ นรวมประจาปี (Consolidated
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Annual Financial Statements) ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีและผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ว
2.12 การดารงสถานะเป็นบริษทั จดทะเบียน
ผู้ อ อกหุ้ น กู้ จ ะต้ อ งด ารงสถานะเป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.

ข้อละเว้นของผู้ออกหุ้นกู้
ตลอดระยะเวลาที่ยังคงมีหนี้คงค้างภายใต้หุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องไม่
กระทาการดังต่อไปนี้

3.1 การควบรวมกิจการ
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ (และจะจัดการมิให้บริษัทย่อย) ดาเนินการใดๆ เพื่อ
หรือเกี่ยวข้องกับการรวมหรือควบกิจการของบริษัทของตนหรือกิจการ
ของตนกับผู้อื่น หรือกระทาการหรือยินยอมให้มีการกระทาใดๆ ที่มี
ลักษณะหรือมีผลเช่นเดียวกับการรวมหรือควบกิจการ
3.2 การเลิก การยุติการดาเนินการ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกิจการ
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ (และจะจัดการมิให้บริษัทย่อย) ดาเนินการใดๆ เพื่อ
หรือเกี่ยวข้องกับการเลิกหรือยุติการประกอบกิจการ หรือเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของกิจการในสาระสาคัญที่กาลังดาเนินอยู่ใ นปัจจุบัน (ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่สาคัญ) ยกเว้นในกรณีที่การเลิกหรือยุติการ
ประกอบกิ จ การดั ง กล่ า วไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบในทางลบอย่ า งมี
นัยสาคัญต่อความสามารถในการชาระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้
3.3 การไม่จาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ และจะจัดการมิให้บริษัทย่อย ดาเนินการใดๆ เพื่อ
หรือเกี่ยวข้องกับการขาย โอน หรือจาหน่ายจ่ายโอน ทรัพย์สิน สิทธิ
หรื อ รายได้ ข องผู้ อ อกหุ้ น กู้แ ละบริ ษั ท ย่ อ ย (ตามแต่ ก รณี ) ที่ เ ป็ น
สาระสาคัญในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะกระทาผ่านธุรกรรมครั้งเดียวหรือหลาย
ธุรกรรม (และไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ก็ตาม) ยกเว้น
ในกรณีที่ การขาย โอน หรือจาหน่ายจ่ายโอน ทรั พย์สินดัง กล่าวไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถในการ
ชาระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้
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3.4 การไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าในรูปแบบใด (ยกเว้นกรณีการจ่าย
หุ้นปันผล) ในแต่ละปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้เป็นจานวนเกินกว่า
ร้อยละ 60 (หกสิบ) ของผลกาไรสุทธิจากงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้
ในปี นั้ น ๆ ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ผิ ด เงื่ อ นไข หรื อ ข้ อ ตกลงตาม
ข้อกาหนดสิทธินี้ หรือในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเกิดเหตุผิด
เงื่อนไข หรือข้อตกลงตามข้อกาหนดสิทธินี้ หรือในกรณีที่การจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุทาให้เกิดเหตุผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลง
ตามข้อกาหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายเงินปันผลไม่ว่าในรูปแบบใดๆ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้
3.5 การลดทุน
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดาเนินการใดๆ เพื่อให้มีการลดทุนชาระแล้วของผู้ออก
หุ้นกู้ เว้นแต่ เป็นกรณี การลดทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดผลขาดทุน
สะสมทางบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี) และการลดทุนดังกล่าวจะต้องไม่
ทาให้ผู้ออกหุ้นกู้มีเงินสดหรือทรัพย์สินลดลง
3.6 การไม่ให้เงินกู้ยืมและไม่รับโอนหนี้
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่และจะจัดการมิให้บริษัทย่อย (ก) ให้เงินกู้ยืมแก่บุคคล
ใดๆ หรือ (ข) ให้การค้าประกัน อาวัล หรือให้ หรือยอมรับการตกลง
เพื่อรับผิดชอบชดใช้ หรือเข้ารับเอาภาระหนี้ของบุคคลอื่นมาเป็นของ
ตน หรือกระทาการอื่นใดที่ก่อให้เกิดผลในทานองเดียวกัน ทั้งนี้ เว้นแต่
กรณีเป็นการดาเนินการในทางการค้าปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้
ดอกเบี้ยหุ้นกู้

:

1.

ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี้ย ในวันชาระดอกเบี้ยหุ้นกู้

2.

จานวนดอกเบี้ยสาหรับหุ้นกู้ในแต่ละงวดดอกเบี้ย ให้คานวณจากเงินต้น
ของหุ้นกู้ ในอัตราร้อยละ 2.41 ต่อปี โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปีมี
365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจานวนวันที่ผ่านไปจริงใน
แต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การเลื่อนวันชาระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทาการ ตามที่กาหนดไว้
ในข้อ 8.4 ของข้ อ กาหนดสิ ทธิ นั้ น จะไม่ มี ผลกระทบใดๆ ต่ อการ
คานวณดอกเบี้ ย ที่ กาหนดไว้ นี้ เว้ น แต่ใ นกรณี วันชาระดอกเบี้ ย งวด
สุดท้ายไม่ตรงกับวันทาการ ให้เลื่อนวันชาระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทา
การถัดไป และจะต้องนาจานวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่
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รวม) วันชาระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไป มารวมคานวณดอกเบี้ยด้วย

การชาระเงินต้นของหุน้ กู้

:

3.

ในกรณีที่ผลการคานวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้ มีจานวนทศนิยม
มากกว่า 6 (หก) ตาแหน่ง ให้ปัดทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก)ตาแหน่ง
โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่มีเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า)
นอกนั้นให้ปัดลง

4.

ในกรณี ที่ ผู้ อ อกหุ้ น กู้ ผิ ด นั ด ไม่ ช าระหนี้ เ งิ น ต้ น ตามเงื่ อ นไขใน
ข้อกาหนดสิทธิ (ซึ่งรวมถึงกรณีที่หนี้ถึงกาหนดชาระโดยพลันตามที่
ระบุไว้ในข้อ 11.2 ของข้อกาหนดสิทธิ) ดอกเบี้ยสาหรับหนี้ที่ค้างชาระ
นั บ จากวั น ถึ ง ก าหนดช าระจนถึ ง วั น ที่ ผู้ อ อกหุ้ น กู้ ท าการช าระหนี้
ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยทา
การชาระโดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือ
หุ้นกู้ตามที่ได้แจ้งไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งความ
ประสงค์การขอรับชาระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมนาส่งสาเนา
สมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และสาเนาบัตรประชาชน
หรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคลที่รับรองสาเนาถูกต้องให้แก่นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันชาระเงินต้นหรือโดยเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นใน
ต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
กู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้
ไม่จาเป็นต้องนาใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้
(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้
จะชาระเงินต้นตามหุ้นกู้ ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือ
แจ้งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิใน
หุ้นกู้จานวนต่างๆ ที่ลง ทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์โดยทาการชาระผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยการโอน
เงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้แจ้งไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ ซึ่งผู้ถือ
หุ้นกู้จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับชาระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
พร้อมนาส่งสาเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และ
สาเนาบั ต รประชาชนหรื อ เอกสารแสดงการเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ รั บ รอง
สาเนาถูกต้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้ อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวัน
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ชาระเงินต้น หรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้
และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ทางอากาศ (Air Mail)
(ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่อยู่ที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อ
การไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จาเป็นต้องนาใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อ
ใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้
การชาระดอกเบี้ยหุ้นกู้
หรือเงินอื่นใด (ถ้ามี)

:

(ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี้ยหรือเงินจานวนอื่นใดภายใต้หุ้น
กู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยทาการชาระโดยผ่านนายทะเบียนหุน้ กู้ โดย
การโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตาม ที่ได้แจ้งไว้กับนายทะเบียนหุ้น
กู้ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับชาระโดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีพร้อมนาส่งสาเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏ
อยู่ แ ละสาเนาบั ต รประชาชนหรือ เอกสารแสดงการเป็ น นิติ บุ คคลที่
รับรองสาเนาถูกต้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน
ก่อนวันชาระดอกเบี้ยหรือเงินจานวนอื่นใด (ถ้ามี)หรือโดยเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรื อ ไปรษณี ย์ อ ากาศ (Air Mail) (ในกรณี ที่ ส่ง ถึ ง ผู้ ถื อ หุ้ น กู้ใ น
ต่างประเทศ)ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
กู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชาระดอกเบี้ย ทั้งนี้ ในการ
ชาระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จาเป็นต้องนาใบหุ้นกู้มาเวนคืน
ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้
(ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้
จะชาระดอกเบี้ยหรือเงินจานวนอื่นใดภายใต้หุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่บุคคลที่
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรง
สิทธิในหุ้นกู้จานวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อ
ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยทาการชาระโดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้แจ้งไว้กับนายทะเบียน
หุ้นกู้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับชาระโดยการโอน
เงิ น เข้ า บั ญ ชี พ ร้ อ มน าส่ ง ส าเนาสมุ ด บั ญ ชี ห น้ า ที่ มี ชื่อ ของผู้ ถื อ หุ้ น กู้
ปรากฏอยู่และสาเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคล
ที่รับรองสาเนาถูกต้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน
ก่อนวันชาระเงินต้นหรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือ
หุ้ น กู้แ ละจั ด ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นให้ แ ก่ผู้ ถื อ หุ้ น กู้ต ามที่ อ ยู่ ที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชาระดอกเบี้ย ทั้งนี้ ในการ
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ชาระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จาเป็นต้องนาใบหุ้นกู้หรือใบรับ
เพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อ
คืนหุน้ กู้

เหตุผิดนัด

:

1.

ผู้ออกหุ้นกู้จะทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดย
การชาระเงินต้นทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้และดอกเบี้ยงวดสุดท้าย

2.

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใดๆ จากตลาดรองหรือ
แหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ทาคาเสนอขอซื้อคืน
หุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทาคาเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือ
หุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทาการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะ
ขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

3.

เมื่ อ ผู้ อ อกหุ้ น กู้ทาการซื้ อ คื น หุ้ นกู้แ ล้ ว จะมี ผ ลท าให้ ห นี้ ต ามหุ้ น กู้
ดังกล่าวระงับลง เนื่องจากหนี้เกลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออก
หุ้น กู้จ ะน าหุ้ นกู้ดั ง กล่ าวออกเสนอขายต่อ ไปอี กมิ ไ ด้ ซึ่ ง ผู้ อ อกหุ้ น กู้
จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าว
รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้และ
สานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ โดยต้องเป็นไปตามกฎหมาย
และประกาศที่เกี่ยวข้อง

กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิดนัดตามข้อกาหนดสิทธิ
(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชาระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย เมื่อถึงกาหนดชาระ
ไม่ว่างวดใดงวดหนึ่ง
(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไข หรือภาระหน้าที่ ไม่ว่าข้อใด
ข้อหนึ่งตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ (เว้นแต่กรณีการไม่ชาระเงิน
ต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย) โดยหากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุที่สามารถ
แก้ไขได้ แต่ไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ ) วัน
ภายหลังจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขการกระทา
ผิดข้อตกลงดังกล่าวแล้ว โดยผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย
รวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่
ยังมิได้ทาการไถ่ถอนทั้งหมด อย่างไรก็ดี หากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุ
ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ก็ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้นโดยทันที โดยมิ
ต้องมีระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน เพื่อการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น
(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชาระหนี้ใดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ) มี
จานวนรวมกันเกินกว่า (400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือจานวนเงิน
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ในสกุลเงินอื่น ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่าจานวนเงินดังกล่าว) และ/หรือ บริษัท
ย่อยผิดนัดชาระหนี้ใดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) มีจานวน
รวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สีร่ ้อยล้าน) บาท (หรือจานวนเงินในสกุล
เงินอื่น ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่าจานวนเงินดังกล่าว) หรือในกรณีมีเหตุทาให้
เจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยมีสิทธิเรียกให้ชาระคืนหนี้
ดังกล่าวก่อนครบกาหนด โดยการเร่งรัดการชาระหนี้ก่อนครบกาหนด
นั้นเป็นผลจากการเกิดเหตุผิดนัด โดยที่ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อย
ไม่ทาการชาระหนี้ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับ
จากวันที่ถึงกาหนดชาระหนี้นั้นๆ
(ง) ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ถูกพิทักษ์
ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึด บังคับหรืออายัดทรัพย์ หรือมีการฟ้องร้อง
เหนือทรัพย์สิน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ ) หรือผู้ออกหุ้นกู้
และ/หรือ บริษัทย่อยกระทาการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้ตนต้องตกอยู่
ภายใต้ข้อสั นนิ ษฐานว่ าตนเป็นผู้ มีหนี้สินล้นพ้ นตัว ตามที่ระบุไว้ใ น
มาตรา 8 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2542 หรือกรณีมีการยื่นขอ (ไม่ว่าโดยบุคคลอื่นหรือโดย
ตนเอง) ให้ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยล้มละลาย โดยศาลที่มี
อานาจได้รับคาขอนั้นไว้พิจารณาแล้ว หรือมีการเริ่มดาเนินการ (ไม่ว่า
โดยบุคคลอื่นหรือโดยตนเอง) เพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ และ/
หรือ บริษัทย่อย ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ กรณีมีการเจรจา
ปรับโครงสร้างหนี้หรือประนอมหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือ บริษัท
ย่อย หรือ กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยทาการหยุดพักชาระ
หนี้เป็นการทั่วไป
(จ) หากผู้ อ อกหุ้ น กู้ ต้ อ งค าพิ พ ากษาเสร็ จ เด็ ด ขาด หรื อ ค าชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการให้ชาระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า
400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท (หรือเงินสกุลอื่นที่มีจานวนเทียบเท่า )
โดยผู้ ออกหุ้ นกู้ไม่ สามารถทาการชาระเงินให้ครบถ้วนได้ตามคาสั่ ง
ดังกล่าว หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ) ซึ่งถือหุ้น
กู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมี
ความเห็นอันสมควรว่าการชาระเงินดังกล่าวอาจทาให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ภายใต้ข้อกาหนดสิทธิ
ได้
(ฉ) กรณีการปฏิบัติตามหน้าที่ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอยู่
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ภายใต้หุ้นกู้และข้อกาหนดสิทธิกลายเป็นสิ่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย ขัด
ต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลผูกพันผู้ออกหุ้นกู้
(ช) เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การงดเว้น หรือยกเลิกใบอนุญาต หนังสือ
รับรอง หนังสื อยินยอม สิทธิ ประโยชน์ใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรื อ
บริษัทย่อยได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ บุคคล หรือนิติบุคคล
ใด ๆ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยจาเป็นต้องมีไว้หรือใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของตน ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การงดเว้น หรือยกเลิก
เช่ น ว่ า นั้ น อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบในทางลบอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ต่ อ
ความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฎิบัติตามข้อกาหนดสิทธิหรือตาม
สั ญ ญาในการช าระหนี้ ต ามหุ้ น กู้ แ ละผู้ อ อกหุ้ น กู้ ไ ม่ ส ามารถแก้ ไ ข
เหตุการณ์ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่เกิด
เหตุการณ์นั้นๆ
(ซ) เมื่ อผู้ ออกหุ้น กู้ห รือ บริษั ทย่ อยถู กด าเนิ นการโดยทางกฎหมาย หรื อ
คาสั่งของรัฐ หรือเพราะกรณีอื่นใดอันมีผลให้การดาเนินงานหรือธุรกิจ
ของผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยดังกล่าวต้องเปลี่ยนแปลงหรือสะดุดลง
หรื อ มี ผ ลให้ ท รั พ ย์ สิ น หรื อ รายได้ ข องผู้ อ อกหุ้ น กู้ ห รื อ บริ ษั ท ย่ อ ย
ดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนต้องถูกยึด อายัด เวนคืน หรือตกเป็น
ของหน่วยงานราชการใดๆ ของราชอาณาจักรไทย และกรณีดังกล่าว
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างสาคัญต่อผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้น
กู้มิได้แก้ไขเยียวยาเหตุการณ์ดังกล่าวภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วัน
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ผลของการผิดนัด

:

เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 11.1 ของข้อกาหนดสิทธิ หาก
(ก) ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า)
ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ
(ข) มีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบให้ดาเนินการ หรือ
(ค) เป็นกรณีตามข้อ 11.1 (ก) (ง) หรือ (ฉ) ของข้อกาหนดสิทธิ
ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทาการชาระเงินต้นพร้อม
ด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คานวณจนถึงขณะนั้นซึ่งถือเป็นอันถึงกาหนดชาระ
โดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่ผู้
ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชาระเงินไม่ว่าจานวนใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้รายใด หากไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น
ให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด
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การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนด
สิทธิ

:

(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 13.1 (แต่
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้อันเป็น
การขยายอายุหุ้นกู้หรือการชาระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้
เป็นหุ้น หุ้นกู้อื่นหรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ และ
เพื่อกรณีอื่นใดที่กฎหมายห้ามมิให้ดาเนินการ) ต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ อ อกหุ้ น กู้ และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น กู้ และได้ แ จ้ ง การแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว เว้นแต่กฎหมายจะกาหนด
เป็นประการอื่น
(2) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกาหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุ้นกู้
และสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้อง
ขอ

กฎหมายที่ใช้บังคับ
2.

:

ข้อกาหนดสิทธิฉบับนี้ใช้กฎหมายไทยบังคับ

ข้อจากัดการโอนตราสารหนี้ที่เสนอขาย

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนราย
ใหญ่ และผู้ออกหุ้นกู้ได้จดข้อจากัดการโอนหุ้นกู้ให้จากัดอยู่ในผู้ลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้กับสานักงาน ก.ล.ต. แล้วตาม
ข้อ 35 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้นผู้ออกหุ้นกู้จะไม่รับและจะ
ดาเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นไปตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.5/2552 เรื่องการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท
ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
3.

การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
3.1

วิธีการเสนอขายหุ้นกู้

การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) โดยเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ และเป็นการเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้
ลงทุนรายใหญ่ ตามที่ได้กาหนดประเภทของผู้ลงทุนสถาบัน และ /หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสาร
หนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบด้วย
เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้ "ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายถึง
(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)

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
บริษทั เงินทุน
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
บริษทั หลักทรัพย์
บริษทั ประกันวินาศภัย
บริษทั ประกันชีวิต
กองทุนรวม
กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (26) หรือ
ของผู้ลงทุนรายใหญ่
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
กองทุนประกันสังคม
กองทุนการออมแห่งชาติ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นิติบคุ คลประเภทบรรษัท
นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด
ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22)
ผู้จัดการกองทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้ลงทุนอืน่ ใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” หมายถึง
(1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้วตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
(2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มี สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ตั้ ง แต่ ห้ า สิ บ ล้ า นบาทขึ้ น ไป ทั้ ง นี้ สิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วไม่ นั บ รวมมู ล ค่ า
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจาของบุคคลนั้น
(ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่สี่ล้านบาทขึน้ ไป
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่สิบล้านบาทขึน้ ไป
3.2

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140
โทร. 02-222-0000

3.3

สถานที่ติดต่อ
400/22 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรสาร 02-470-2022

เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้ดาเนินการจัด
จาหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามจานวนและราคาที่ระบุในข้อ 1 ของส่วนที่ 4
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
3.4

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้
รายการค่าใช้จ่าย(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้* โดยประมาณ
รวมประมาณ
หมายเหตุ : *

3.5

บาท
50,000
200,000
250,000

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหุ้นกู้ ค่าจัดพิมพ์ใบหุ้นกู้ ค่า
จัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เป็นต้น

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ ได้ที่สานักงานของ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และที่หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จั ดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มี
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บริการรับจองซื้อ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ในระหว่างเวลาทาการของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุน
สามารถดาวน์โหลด (Download) ร่างหนังสือชี้ชวน เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ ก่อนทาการจองซื้อหุ้น
กู้ จากเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
3.6

วันและวิธีการจองซื้อและการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้
3.6.1 (ก)

ในกรณีผู้จองซื้อที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้จะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่า 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่ง
แสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท

(ข)

ในกรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้จะต้องจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่า 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่ง
แสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 10 (สิบ) หน่วย หรือ 10,000 (หนึ่งหมื่น) บาท

3.6.2 ผู้ที่ ป ระสงค์ จ ะจองซื้ อ หุ้น กู้ต้ อ งกรอกรายละเอีย ดการจองซื้ อ หุ้ น กู้ใ นใบจองซื้ อ หุ้ น กู้ใ ห้ ถู กต้ อ ง
ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี) โดยมีเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ดังนี้
(ก)

ในกรณีผู้จองซื้อที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่
1) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบบัตร
ประจ าตั วที่ ท างราชการออกให้ พร้ อ มแนบสาเนาทะเบี ย นบ้ า นที่ มี เ ลขประจ าตั ว
ประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2)

ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

3)

ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบ
สาเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกินสาม (3) เดือน) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

4)

ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้อง
แนบสาเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท
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หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน สาม
(3) เดือน) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาหนังสือเดินทางของผู้มี
อานาจลงนามซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข)

ในกรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน
1) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบ
สาเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกินสาม (3) เดือน) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2)

ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้อง
แนบสาเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน สาม
(3) เดือน) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี อานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาหนังสือเดินทางของผู้มี
อานาจลงนามซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

3.6.3 ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ต้องจัดส่งเอกสารตามที่กาหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
ตามจานวนหุ้นกู้ที่จองซื้อไปที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือ
หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ที่มีบริการรับจองซื้อ ดังนี้
(ก) วิธีการส่งเอกสารและการชาระเงินค่าจองซื้อ
1) สาหรับผู้ลงทุนรายใหญ่
 ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อ เป็นเงินสด หรือเงินโอน ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อ
และชาระเงินค่าจองซื้อได้ที่สานักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้น
กู้ที่มีบริการรับจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทาการของแต่ละสาขา ถึงเวลา
15.30 น. หรือเวลาปิดทาการของแต่ละสาขา ของวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดย
ในกรณีที่เป็นเงินโอน ผู้จองซื้อต้องโอนเงินค่าจองซื้อเข้า “บัญชีจองซื้อสาหรับตลาด
แรกเพื่อสายงานธุรกิจตลาดทุน”
2) สาหรับผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตั้งแต่เวลา
8.30 น. หรือเวลาเปิดทาการของแต่ละสาขา ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558
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 กรณีผู้จองซื้อมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสด หรือเงินโอน และ
ชาระเงินค่าจองซื้อได้ที่สานักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตั้งแต่เวลา
8.30 น. หรือเวลาเปิดทาการของแต่ละสาขา ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทาการของ
แต่ละสาขา ของวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 หรือตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิด
ทาการของแต่ละสาขา ถึงเวลา 10.00 น. 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยกรณีที่เป็นเงิน
โอน ผู้จองซื้อต้องโอนเงินค่าจองซื้อเข้า “บัญชีจองซื้อสาหรับตลาดแรกเพื่อสายงาน
ธุรกิจตลาดทุน” ภายในเวลา 10.00 น. ของ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
 กรณี ผู้ จ องซื้ อ มี ค วามประสงค์ จ ะชาระเงิ น ค่ าจองซื้ อ เป็ น เช็ ค หรื อ ดร๊ าฟท์ หรื อ
แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อได้ที่
สานักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทา
การของแต่ล ะสาขา ถึ ง เวลา 12.00 น. หรื อเวลาปิ ด รับ เช็ค เคลีย ร์ ริ่ง ของวั นที่ 19
พฤศจิกายน โดยเช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คดังกล่าวต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกันกับ
ของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้า “บัญชีจองซื้อสาหรับตลาดแรกเพื่อ
สายงานธุรกิจตลาดทุน”
(ข)

การด าเนิน การจองซื้ อจะต้ องปฏิ บัติตามรูป แบบหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่ผู้จัด การการจั ด
จาหน่ายหุ้นกู้จัดเตรียมไว้ในแต่ละสถานที่

(ค)

ผู้จองซื้อที่แสดงความจานงในการจองซื้อ และได้ทาการจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอ
ยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ (ยกเว้น กรณีที่ระบุในข้อ (จ)) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนดังที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้น

(ง)

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นกู้ก่อนกาหนด หากมีผู้จอง
ซื้อหุ้นกู้เข้ามาครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว

(จ)

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผจู้ ัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ทราบ (ภายในเวลาทาการของผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายหุ้นกู้) ว่ามีเหตุที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่
สามารถส่ง มอบหุ้นกู้ที่ เสนอขายให้แ ก่ผู้จองซื้อ ได้ ผู้ จองซื้อมีสิทธิที่ จะยกเลิกการจองซื้ อ
ภายในวันทาการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้ หรือไม่
สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อได้ดังกล่าว ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
ในวันจองซื้อหุ้นกู้วันสุดท้าย ให้ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ต้องดาเนินการ
ภายในวันนั้น (“กาหนดเวลายกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้”)
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3.7

การจัดสรรหุ้นกู้และวิธีการจัดสรรหุ้นกู้

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นการเสนอขายทั้งจานวนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยใน
กรณีของผู้ลงทุนสถาบัน ไม่ต้องนาข้อห้ามในการจัดสรรหลักทรัพย์มาใช้บังคับ (ได้รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม
พ.ศ. 2552 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศที่ ทธ. 70/2552”) ข้อ 7(1)(ก)1. และในกรณีของผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะจัดสรรหุ้นกู้ ที่จะเสนอขายครั้งนี้ให้เฉพาะผู้จองซื้อซึ่งได้รับรองว่า ตนสามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบข้อมูลที่จาเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่จะเสนอขายได้ด้วยตนเอง และผู้จองซื้อดังกล่าวไม่ประสงค์จะ
ได้รับความคุ้มครองตามหลักการจัดสรรหลักทรัพย์อย่างเท่าเทียมกัน (fair allocation) มาใช้บังคับ ดังนั้น การจัดสรรหุ้นกู้ใน
ครั้งนี้จึงไม่ต้องนาข้อห้ามในการจัดสรรหลักทรัพย์มาใช้บังคับ (ได้รับยกเว้นตามประกาศที่ ทธ. 70/2552 ข้อ 7(1)(ก)6.
กล่าวคือ (กก) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย
ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว (ขข) กองทุนรวมที่มีลักษณะตามข้อ 6(3) และข้อ
6(4) ของประกาศที่ ทธ. 70/2552 สามารถจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ได้
ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ถือเป็นดุลยพินิจของผู้จัดการการจัด
จาหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ
ผู้ลงทุนรายใหญ่รายใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรืออาจปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ของผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุน
รายใหญ่รายใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อให้การจองหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสาเร็จใน
การขายสูงสุด
3.8

การจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีที่มีผจู้ องซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจานวนหุน้ กู้ที่เสนอขาย การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ และการ
รับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจานวนหุน้ กู้ที่เสนอขาย

วิธีการจัดสรรหุ้นกู้ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
ในกรณีที่มีผู้จองซื้อเกินกว่าจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้
ตามที่เห็นสมควร โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้อาจทาการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่วิธีการที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้เห็นสมควร
การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.6 และ/
หรือ ในกรณีที่มิได้รับการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ครบถ้วนจากผู้จองซื้อ ณ เวลาที่ทาการจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีชาระเงินโดย
เงินสด หรือเงินโอน หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อชาระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือดร๊าฟ หรือแคชเชียร์เช็ค แต่ผู้จัดการการจัด
จาหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อนั้นๆ
การรับจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการรับจองซื้อหุ้นกู้เกิน กว่าจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อสารอง
ไว้สาหรับกรณีที่ไม่สามารถเรียกชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้จากผู้จองซื้อในลาดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้
จองซื้อที่อยู่ในลาดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อและการชาระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ
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3.6 ซึ่งผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้จะตัดสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้อรายนั้นๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ใน
ส่วนที่ตัดออกให้แก่ผู้จองซื้อรายถัดไปจนกว่าจะครบตามจานวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย
3.9

วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจานวนที่จองซื้อ ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ดาเนินการให้ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรเต็มตามจานวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยจัดทาเป็นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้ นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้
ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี)่ วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ ผู้จองซื้อดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จ องซื้อหุ้นกู้นั้น นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลา 14 (สิบ
สี)่ วันดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการชาระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อหุ้นกู้โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดย
ถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
3.10 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่
เสนอขายได้
ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับ
หรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้แก่
ผู้จองซื้อหุ้นกู้ โดยจัดทาเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันสิ้นสุดกาหนดเวลา
ยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณี
ที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน นับแต่วันสิ้นสุดกาหนดเวลายกเลิกการ
จองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าว ผู้จองซื้อดังกล่าวมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อ
หุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้นั้น นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มี
การชาระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบ
จองซื้อหุ้นกู้โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
3.11 วิธีการส่งมอบหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดทาใบหุ้นกู้และส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามจานวนที่ได้รับ
การจัดสรรภายใน 15 (สิบห้า) วันทาการนับแต่วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่
ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยู่ในใบจองซื้อหุ้นกู้ หรือดาเนินการนาหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ สาหรับผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ได้แจ้ง
ความประสงค์ให้ดาเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้
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3.12 ภาระภาษีของหุ้นกู้และผลตอบแทนอื่น
สรุป ภาระภาษี ที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุนในหุ้ นกู้นี้ เป็ นเพียงข้อ มูลทั่ วไปสาหรั บผู้ล งทุ นเท่ านั้ น และมิใ ช่
คาแนะนาทางภาษีอากรแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรปรึกษาทางภาษีอากรของตนเองถึงภาระภาษีที่เกี่ยวข้องในการ
ลงทุนในหุ้นกู้ของตน สรุปภาระภาษีอากรนี้จัดทาขึ้นโดยอิงกับกฎหมายภาษีอากรที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่มีการจัดทาเอกสาร
นี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้
อนึ่ง สรุปภาระภาษีอากรต่อไปนี้มิได้มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ถึงภาระภาษีอากรที่
เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แต่อย่างใด
ภาระภาษีอากรของผู้ลงทุนและอัตราภาษีอากรที่ต้องชาระจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น นักลงทุนเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคล ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่น ที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นผู้ที่ถูกถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทย
หรือไม่ หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือไม่
1) ภาษีเงินได้
กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา
(1) ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ซึ่งผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของ
บริษัทจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15
(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงิน
ได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกล่าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม (1) หรือ (2)
ข้างต้น โดยไม่ต้องนาดอกเบี้ย และผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้
(แล้วแต่กรณี) ไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีอัตราภาษีระหว่างร้อยละ 5-35 โดยหากผู้
ลงทุนเลือกที่จะนาดอกเบี้ยและผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ดังกล่าวไปรวมกับ
เงินได้อื่นเพื่อคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานนั้น ผู้ลงทุนสามารถนาภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคานวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือเป็น
บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบีย นจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือ
มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกาหนดให้เป็น
องค์การ หรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีดังต่อไปนี้
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(1)

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนนิติบคุ คล รวมถึง ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัท
หลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 และต้องนาดอกเบี้ยไปรวม
คานวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยสามารถนาภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการคานวณภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล
ดอกเบี้ ยที่ผู้ลงทุนประเภทมู ลนิธิ หรือสมาคมที่ไ ม่ใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศ ลได้รั บ
จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10
(2)

ผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

ผลตอบแทนส าหรั บ เงิ น ค่ า จองซื้ อ หุ้ น กู้ ไม่ ต้ อ งถู ก หั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ย แต่ ผู้ ล งทุ น จะต้ อ งน า
ผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
(3)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนได้รับไม่ต้องถูกหั กภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องนา
ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ลงทุนเพื่อคานวณ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา
ในการพิจ ารณาว่ า บุค คลธรรมดาจะถือ ว่ามีถิ่ นที่อยู่ ในประเทศไทยหรือไม่ นั้น กฎหมายไทยจะไม่
คานึงถึงสัญชาติของผู้ลงทุน แต่ใช้หลักเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทุนนั้นอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึ่งหรือหลาย
คราวรวมกันตั้งแต่ 180 วันในปีปฏิทินเดียวกันให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(1)

ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกาหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทาขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้
ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ซึ่งผู้ลงทุนได้รับจะถู กหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15
(2)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกาหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทาขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้
ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเงินได้เกินกว่าที่ลงทุ น จะถูก
หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15

ส่วนที่ 4 หน้าที่ 26

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายของต่างประเทศ
และมิได้ประกอบกิจการหรือถือว่าประกอบการในประเทศไทยหรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับ
ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซึ่งจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้
ลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังนี้
(1)

ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกาหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทาขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้
ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสาหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ที่ผู้ลงทุนได้รับจะต้องถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15
(2)

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้

เว้นแต่ข้อกาหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ทาขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้
ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน
จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15
2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ผู้ลงทุนซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ0.011(ซึ่งได้
รวมถึงภาษีบารุงท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว)จากยอดดอกเบี้ยรับและกาไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จาก
การโอนขายหุ้นกู้ หากดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ถือเป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยง
ธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุน
3) อากรแสตมป์
การโอนใบหุ้นกู้ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์
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ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่ วนที่ 5
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ฉบับนี้ แล้ว และด้วยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันของผูอ้ อกตราสารหนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ น
เท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลของผูอ้ อกตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในแหล่งข้อมูล
ที่ ผูล้ งทุ นสามารถตรวจสอบได้ตามที่ ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ฉบับนี้ ในการอ้างอิ ง
แหล่งข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อา้ งอิงนั้นเช่นเดียวกับการนาข้อมูลมา
แสดงให้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้า
ได้มอบหมายให้ ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ
ของ ดร. รณชิ ต มหัทธนะพฤทธิ์ กากับไว้ ข้าพเจ้าจะถื อว่าไม่ใช่ ขอ้ มูลที่ ขา้ พเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว
ดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์

กรรมการ

______________________

นายธีระยุทธ จิราธิวฒั น์

กรรมการ

______________________

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

รองประธานอาวุโส
ฝ่ ายการเงินและบริ หาร

______________________

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ

ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

ส่วนที่ 5 หน้ าที่ 1

(ร่าง) ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุน้ กู้สาหรับ
“หุ้นกูข้ องบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2561”
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2561 (“หุ้นกู้”) ออก
โดย บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู”้ ) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุน
รายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสาร
หนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามมติทปี่ ระชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2552 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุน้ กู้
ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริ สเรทติ้ง จากัด โดยผลการจัดอันดับที่เผยแพร่เมื่อ
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ปรากฏว่าหุ้น กู้ได้รับการจัดอันดับเท่ากับ “A” แนวโน้มเครดิต Stable และผู้ออกหุ้นกู้จะ
ดาเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง
จากัด (หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์) นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการนาหุ้นกู้นี้ไปขอจดทะเบียนซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(The Thai Bond Market Association) และ/หรือในตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange) ภายใน 30 วันนับจากวัน
ออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้เป็นผู้จัดทาและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ตลอดอายุของ
หุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้จะดาเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดทาใบหุ้นกู้ โดยมีสาระสาคัญตามแบบที่ระบุในเอกสารหมายเลข
2 แนบท้ายข้อกาหนดสิทธิฉบับนี้ และส่งมอบให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นกู้ตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 วันทาการนับ
จากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้นกู้ซึ่ งปรากฏในใบจองซื้อ
หุ้นกู้ แต่สาหรับผู้จองซื้อหุ้นกู้ที่ได้แสดงความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ว่าต้องการถือหุ้นกู้นี้ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์
(Scripless) นายทะเบียนหุ้นกู้จะนาหุ้นกู้ตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรไปฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้
ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตาม
ข้อกาหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อกาหนดต่างๆ ในข้อกาหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว
ผู้ออกหุ้ นกู้จ ะจั ดให้ มีการเก็บ รักษาสาเนาข้ อกาหนดสิ ทธิ และสาเนาสั ญญาแต่ งตั้ งนายทะเบี ยนหุ้นกู้ ไว้ ณ
สานักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ (ในวันออกหุ้นกู้ สานักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ตั้งอยู่ที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุม
วัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330) และสานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ (ในวันออกหุ้นกู้ สานักงานใหญ่ของ
นายทะเบียนหุ้นกู้ตั้งอยู่ที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบ
สาเนาข้อกาหนดสิทธิและสัญญาต่างๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทาการของผู้ออกหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี
1.

คาจากัดความ
คาและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกาหนดสิทธิให้มคี วามหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกาหนดสิทธิ”

หมายถึง ข้ อกาหนดว่ าด้ วยสิ ท ธิแ ละหน้ าที่ ของผู้ อ อกหุ้ น กู้แ ละผู้ถื อ หุ้ น กู้
สาหรับหุ้นกู้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

หน้าที่ 1

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

“นายทะเบียนหุ้นกู”้

หมายถึง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดย
ชอบให้ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน

“บริษัทย่อย”

หมายถึง (1) นิติบุคคลที่ผู้ออกหุ้นกู้ถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม)
รวมกันเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้ง
หมดของนิติบุคคลนั้น และ/หรือ (2) นิติบุคคลซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีอานาจควบคุม
เหนือนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ ให้คาว่า “มีอานาจควบคุม” หมายถึง การมีอานาจไม่
ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการสั่งการหรือกาหนดแนวทางการบริหาร
หรือนโยบายของบริษัทไม่ว่าจะโดยการเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางสัญญาหรือโดยทางอื่นใด

“บริษัทร่วม”

หมายถึง (1) นิติบุคคลที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม) รวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจานวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น และ/หรือ (2) นิติบุคคลซึ่งผู้
ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยมีอานาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงินและดาเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบาย
ดังกล่าวและไม่ถือเป็นบริษัทย่อย

“ผู้ถือหุ้นกู”้

หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจานวนตามข้อ 3.3

“ผู้ออกหุ้นกู”้

หมายถึง บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

“วันครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู”้

หมายถึง วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

“วันกาหนดชาระดอกเบี้ย”

หมายถึง วันที่ 19 พฤษภาคม และวันที่ 19 พฤศจิกายนของแต่ละปีตลอดอายุ
ของหุ้นกู้

“วันทาการ”

หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทาการในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
มิใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
ให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์

“วันออกหุ้นกู”้

หมายถึง วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู”้

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกราย ละเอียด
เกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจานา
การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ไว้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
หน้าที่ 2
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เกี่ยวข้อง
“สิทธิในหุ้นกู”้

หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) สิทธิในการ
ได้รับชาระเงินต้นและดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

“สัญญาแต่งตัง้ ผู้จัดการการจัดจาหน่าย”

หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจาหน่าย ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.
2558 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้กับผู้จัดการการจัดจาหน่าย

“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้ กู”้

หมายถึ ง สั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง นายทะเบี ย นหุ้ น กู้ ระหว่ า งผู้ อ อกหุ้ น กู้ กั บ นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อทาหน้าที่แทน
(ถ้ามี)

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”

หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือบุคคลอื่นที่
ดาเนินกิจการรับฝากทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทาหน้าที่แทน

“สานักงาน ก.ล.ต.”

หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“หุ้นกู”้

หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ที่ออก
โดย บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) จานวน 700,000 (เจ็ด
แสน) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท ราคาเสนอขาย
หน่วยละ 1,000 บาท ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2561 โดยใช้ชื่อว่า “หุ้นกู้ของ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกาหนดไถ่
ถอนปี 2561”

"อัตราดอกเบี้ยผิดนัด"

หมายถึง อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามที่กาหนดในข้อ 8.1 (ก) บวกด้วยอัตรา
ร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี
ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่
กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บในขณะใดๆ ให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บได้

“ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ
ผู้ลงทุนรายใหญ่”

หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามที่ได้นิยามไว้ภายใต้
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552
เรื่อง การกาหนดคานิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสาร
หนี้ทุกประเภท (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ง “ผู้ลงทุนสถาบัน” ได้แก่
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

หน้าที่ 3

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

(25)

(26)

บริษทั เงินทุน
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
บริษทั หลักทรัพย์
บริษทั ประกันวินาศภัย
บริษทั ประกันชีวิต
กองทุนรวม
กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุน
ตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (26) หรือของผู้ลงทุนรายใหญ่
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
กองทุนประกันสังคม
กองทุนการออมแห่งชาติ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า
ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้ อขาย
สินค้าเกษตรล่วงหน้า
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นิติบคุ คลประเภทบรรษัท
นิติบคุ คลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ด
สิบห้าของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทั้งหมด
ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22)
ผู้จัดการกองทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน
ตามประกาศส านั กงานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้ลงทุนอืน่ ใดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” หมายถึง
(1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

หน้าที่ 4
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(ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
แล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตาม
งบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท
ขึ้นไป
(2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มี สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ตั้ ง แต่ ห้ า สิ บ ล้ า นบาทขึ้ น ไป ทั้ ง นี้ สิ น ทรั พ ย์
ดังกล่าวไม่ นับ รวมมู ล ค่าอสัง หาริมทรัพ ย์ซึ่งใช้ เป็ นที่พั กอาศั ย
ประจาของบุคคลนั้น
(ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่สี่ล้านบาทขึ้นไป
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตั้งแต่สิบล้านบาทขึน้ ไป
2.

ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้

2.1

หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ย
คงที่เท่ากับร้อยละ 2.41 (สองจุดสี่หนึ่ง) ต่อปี และมีอายุ 3 ปี (สามปี) นับจากวันออกหุ้นกู้

2.2

ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีจานวนทั้งหมด จานวน 700,000 (เจ็ดแสน) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่ง
พัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้ 700,000,000 (เจ็ดร้อยล้าน) บาท

3.

ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

3.1

นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ตามแบบที่กาหนดไว้ใน
เอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายข้อกาหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์และจะต้องลงชื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นั้น นายทะเบียน
หุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กาหนดให้แก่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์

3.2

นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดทาและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
ไว้จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน

3.3

(ก)

ผู้ทรงสิทธิใ นหุ้นกู้กรณีทั่ วไป สิทธิใ นหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏชื่อ เป็นเจ้าของหุ้นกู้จานวน
ดังกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทาการในวันทาการก่อนวันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้
หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่ นใดตามที่กาหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะ
ตามข้อกาหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ซึ่งสามารถใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตาม
ข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่ผู้รับโอนหุ้นกู้
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(ข)

ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุน้ กู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่นาย
ทะเบี ย นหุ้ น กู้ไ ด้ รั บ แจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ จากศู น ย์ รั บ ฝากหลั กทรั พ ย์ ว่า เป็ น ผู้ ท รงสิ ท ธิ ใ นหุ้ น กู้ จ านวน
ดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ ในวันทาการก่อน
วันที่จะมีการใช้สิทธิตามหุ้นกู้ หรือวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ หรือวันอื่นใด
ตามที่กาหนดไว้เป็นกรณีเฉพาะตามข้อกาหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่จะมีการคัดค้านโดยชอบตาม
กฎหมาย

3.4

เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญา
แต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ
ลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้รายดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจานวนที่ได้รับแจ้งจาก
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไข
จานวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจานวน
หุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่ อของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วนจานวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้
หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ทาการแก้ไข (ไม่ว่า
ด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจานวนลดลงตามจานวนของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นและลงทะเบียนไว้ในชื่อของ
ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ดังกล่าว

4.

การโอนหุ้นกู้

4.1

การโอนหุ้นกู้ที่มิได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก)

แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ที่สมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ระบุชื่อเป็นเจ้าของหุ้นกู้จานวนที่จะทาการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการ
สลักหลังแสดงการโอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้
ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลักหลังแสดงการโอนให้ไว้ด้วย
ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้ การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อ
ผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้
รับคาขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนใน
ด้านหลังของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว
ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็
ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

(ข)

การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระทา ณ สานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลา
ทาการของนายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องทาตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้กาหนด โดยผู้ขอ
ลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 พร้อมทั้งหลักฐาน
อื่น ๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุน้
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กู้กาหนดให้แก่นายทะเบียนหุน้ กู้ด้วย ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุน้ กู้ในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการหลังจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคาขอลงทะเบียนการ
โอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่น ๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี
การโอนหุ้นกู้ดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกาหนดสิทธิ บทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายหรือคาสั่งศาล
ซึ่งนายทะเบียนหุ้นกู้จะมีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหุ้นกู้ดังกล่าวได้
4.2

สาหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

4.3

เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ออกหุ้นกู้ได้
จดข้อจากัดการโอนให้จากัดอยู่ในผู้ลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้กับสานักงาน ก.ล.ต. แล้วตามข้อ 35 วรรคสอง
ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 9/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสาร
หนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ไม่รับและจะดาเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่
ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถานบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

4.4

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกาหนดสิทธินี้ หรือเว้นแต่ข้อบังคับหรือระเบียบของสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกาหนดไว้เป็นประการอื่น ผู้ออกหุ้นกู้จะประกาศและดาเนินการให้
นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้พักการโอนหุ้นกู้เป็นเวลาสิบสี่ (14) วันก่อนวันกาหนดชาระดอกเบี้ย
หุ้นกู้ หรือวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันกาหนดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้
แล้วแต่กรณี เพื่อกาหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรับชาระดอกเบี้ย การรับชาระเงินต้น การรับผลประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ หรือเพื่อกาหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากวันปิดสมุด
ทะเบียนวันแรกไม่ใช่วันทาการก็ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวไปเป็นวันทาการถัดไป โดยให้ปิดสมุ ด
ทะเบียนไปจนสิ้นวันสุดท้ายของการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งในกรณีดังกล่าว ระยะเวลาในการปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเหลือน้อยกว่า สิบสี่ (14) วัน ทั้งนี้ วิธีการเกี่ยวกับการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว
ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการอื่นใดตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกาหนดก็ได้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวให้กาหนดตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันเริ่มต้น
ระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นกู้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
เป็นไปตามวิธีการตามที่ทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด
ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง
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5.

สถานะของหุ้นกู้

5.1

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชาระหนี้
ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชาระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชาระหนี้ก่อน

6.

คารับรองของผู้ออกหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้รับรองต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายดังต่อไปนี้

6.1

ผู้ออกหุ้นกู้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจากัดที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย โดยเป็น
บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับอนุญาตให้ดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์
โดยชอบด้วยกฎหมาย

6.2

การดาเนินการหรือการกระทาใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นการกระทาที่ชอบด้ว ย
กฎหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งกฎ ระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. ทุก
ประการ และไม่เป็นการกระทาที่ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใดๆ ที่ผู้ออกหุ้น
กู้ให้ไว้หรือมีอยู่กับบุคคลอื่นๆ

6.3

การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 โดยอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายมีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่ างๆ ของหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาและ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควร โดยให้อยู่ภายใต้ข้อกาหนด ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.4

ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาต ความยินยอม ใบอนุญาต หรือได้กระทาการอื่นใดตามที่จาเป็นเพื่อให้สิทธิและหน้าที่
ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมาย และมีผลบังคับใช้ได้ตามเงื่อนไขและข้อตกลง
ที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ

6.5

ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ได้เกิดขึ้นและกาลังดาเนินอยู่ และไม่มีเหตุการณ์หรือการละเว้นที่เกี่ยวข้องกับหรือถือว่า
เกี่ยวข้องกับการผิดนัดใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ได้เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อมีการให้คาบอกกล่าว และ/หรือ เมื่อเวลาได้ล่วงพ้น
ไป และ/หรือ เมื่อมีการบรรลุเงื่อนไขอื่นใด จะทาให้เจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดหรือหลายรายของผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ
ประกาศให้หนี้ของตนถึงกาหนดชาระและพึงชาระก่อนถึงกาหนดเวลาชาระหนี้ หรือคู่สัญญาใดๆ มีสิทธิยกเลิก
หรือบอกเลิกสัญญาใดๆ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้เป็นคู่สัญญาโดยสัญญาดังกล่าวมีความสาคัญต่อการประกอบธุรกิจหรือ
สถานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้
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7.

หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้
ตลอดระยะเวลาที่ยงั คงมีหนีค้ งค้างภายใต้หุ้นกู้ ผู้ออกหุน้ กู้จะดาเนินการดังต่อไปนี้

7.1.1

การประกอบธุรกิจและการเอาประกันภัยของผู้ออกหุ้นกู้และบริษทั ย่อย
ผู้ออกหุ้นกู้ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดและจะดาเนินการให้บริษัทย่อยใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ในการ
ประกอบธุรกิจของตนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการจัดการและบริหารองค์กรที่ดี
ผู้ออกหุ้ นกู้จะต้อ งด าเนิ นการบริ หารและบารุ งรั กษา และด าเนินการให้ บริ ษัท ย่อ ยแต่ละบริ ษัท บริห ารและ
บารุงรักษาทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของตน ให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการบารุงรักษา
ที่ดีและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของการประกอบธุรกิจนั้นๆ และตามกฎหมายหลักที่ใช้บังคับและเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ผู้อ อกหุ้ น กู้จ ะต้อ งจัด ให้มี แ ละด ารงรั กษาไว้ แ ละด าเนิ น การให้ บ ริษั ท ย่อ ยจัด ให้มี แ ละด ารงรั กษาไว้ ซึ่ง การ
ประกันภัยในส่วนของตนตามวงเงินประกันภัยและต่อความเสี่ยงภัยทั้งหลายซึ่งผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกัน
กับผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยดังกล่าวจะเอาประกันภัยไว้ตามปกติ

7.1.2

บัญชีและงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดทาและเก็บรักษาและจะดูแลให้บริษัทย่อยจัดทาและเก็บรักษาซึ่งบัญชีและงบการเงินอย่าง
เหมาะสมและถูกต้องตามหลักการทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเทศไทย

7.1.3

การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดเตรียมและจัดให้มีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ตามเวลาที่กาหนดไว้ ณ สานักงานใหญ่ของผู้ออก
หุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถตรวจสอบและคัดสาเนาได้โดยสะดวกระหว่างวันและเวลาทาการของผู้ออกหุ้นกู้
แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการดาเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุหุ้นกู้
(ก)

(ข)

สาเนาของข้อกาหนดสิทธิฉบับนี้และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยส่งภายในวันเดียวกันกับวันลง
นามในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบคู่ฉบับของข้อกาหนดสิทธินี้ให้
นายทะเบียนหุ้นกู้เก็บรักษาไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีเหตุจาเป็นและสมควร ผู้ถือหุ้นกู้มี
สิทธิขอคู่ฉบับของข้อกาหนดสิทธิดังกล่าวจากนายทะเบียนหุ้นกู้ได้
สาเนางบการเงิน รายงาน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้
(1)

สาเนางบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีกาหนดโดย
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยจัดให้มีภายในวันเดียวกันกับ
วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้แก่สานักงาน กลต. แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่เกิน 45 (สี่สิบ
ห้า) วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
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7.1.4

(2)

สาเนางบการเงินประจางวดการบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็น
แล้ว โดยจัดให้มีภายในวันเดียวกันกับวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้แก่สานักงาน กลต. แต่ทั้งนี้ ไม่ว่า
ในกรณีใด ๆ จะต้องไม่เกิน 2 (สอง) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

(3)

รายงานประจาปีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ โดยจัดให้มีภายในวันเดียวกันกับวันที่ผู้ออก
หุ้นกู้ส่งให้แก่สานักงาน กลต. แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่เกิน 4 (สี่) เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

(4)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี โดยจะจัดให้มีภายในวันเดียวกันกับที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งให้แก่
สานักงาน กลต. แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่เกิน 3 (สาม) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชี

(5)

รายงานการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกูแ้ ละผูอ้ อกหุ้นกู้ (Credit Update) ที่
จัดทาโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน กลต. ให้ความเห็นชอบ โดยจัดให้มี
ภายในวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ใบรายงานดังกล่าวจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

(ค)

สาเนาเอกสารที่เป็นหลักฐานแสดงว่าได้มีการชาระเงินค่าดอกเบีย้ ตามหุ้นกู้ทงั้ หมดโดยครบถ้วนแล้ว โดย
จะจัดให้มีภายในวันที่ครบกาหนดชาระดอกเบี้ยนั้น ๆ

(ง)

หนังสือแจ้งการยกเลิกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ซื้อหุ้นกู้คืนจากตลาดรอง (ถ้ามี)

(จ)

หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้

(ฉ)

เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่ผู้ถือหุ้นกู้จะร้องขอตามสมควร

หน้าที่ในการจัดทาและส่งรายงานให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดทาและส่งรายงานให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ ตามชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อรายงานให้ทราบถึงเรื่องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นกู้ ภายในระยะเวลา 14 (สิบสี)่ วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก)

จานวนหรือสัดส่วนการกู้ยืมเงิน การค้าประกัน หรือการก่อภาระหนี้อื่นของผู้ออกหุ้นกู้ที่อาจทาให้ผู้ออก
หุ้นกู้มีภาระหนี้เกินสัดส่วนหรือผิดเงื่อนไขที่ได้ผูกพันไว้ตามข้อกาหนดสิทธิฉบับนี้

(ข)

ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง เช่น มีการขาดทุนหรือมีการลดทุน
อย่างมีนัยสาคัญ หรือกรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสาระสาคัญในการประกอบธุรกิจของ
ตน เป็นต้น

(ค)

รายงานเหตุการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชาระหนี้ให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้
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(ง)

ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชาระหนี้ต่อเจ้าหนี้เงินกู้ และ/หรือ เจ้าหนี้ตามตราสารหนี้ที่มีมูลค่าหนี้ (ไม่ว่ารายเดียว
หรือหลายรายรวมกัน) เป็นจานวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) หรือจานวน
เงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับเงินจานวนดังกล่าว หรือกรณีบริษัทย่อยผิดนัดชาระหนี้ต่อเจ้าหนี้เงินกู้
และ/หรือ เจ้าหนี้ตามตราสารหนี้ที่มีมูลค่าหนี้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ) เป็นจานวนเงิน
รวมกันเกินกว่า 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) หรือจานวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับเงิน
จานวนดังกล่าว

(จ)

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคาพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ชาระเงินครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งรวมกันเกินกว่า 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) หรือจานวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า
กั บ เงิ น จ านวนดั ง กล่ า ว หรื อ กรณี บ ริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ งค าพิ พ ากษาเสร็ จ เด็ ด ขาด หรื อ ค าชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการให้ชาระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท)
หรือจานวนเงินในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ากับเงินจานวนดังกล่าว เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อย มี
ความสามารถชาระหนี้ดังกล่าวได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคาพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือ
คาชี้ข าดอั น เป็ น ที่สุด ของอนุ ญ าโตตุ ล าการนั้ น และการชาระหนี้นั้ นไม่ ก่อ ให้เ กิดผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อความสามารถในการชาระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้

(ฉ)

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดหรือเงื่อนไขที่มีอยู่ในใบหุ้นกู้หรือในส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกาหนด
สิทธิฉบับนี้

(ช)

ผู้อ อกหุ้น กู้ และ/หรือ บริษั ทย่ อยหยุ ดประกอบกิจการทั้ ง หมดหรือ บางส่ วน อั นมี ผลกระทบอย่า งมี
นัยสาคัญต่อการประกอบธุรกิจของตน

(ซ)

ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ

(ฌ)

ผู้ออกหุ้นกู้กระทาหรือถูกกระทาอันมีลักษณะเป็นการครอบงาหรือถูกครอบงากิจการตามมาตรา 247
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(ญ)

สาเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ (เฉพาะในส่วนของผู้ถือหุ้นกู้รายดังกล่าว) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ ทั้งนี้ ให้ผู้ออก
หุ้นกู้จัดส่งหรือดาเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่ง

(ฎ)

กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือ
ความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกาหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเอกสารหรือรายงานใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดส่งให้มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความ
คลุมเครือ หรือไม่ชัดเจน หรือมีข้อมูลอื่นใดที่ผู้ถือหุน้ กู้เห็นว่ามีความจาเป็นทีต่ ้องส่งเพิ่มเติมหรือมีกรณีอื่นใดทีจ่ ะ
มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งข้อชี้แจง
หรือส่งข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบ

หน้าที่ 11

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

7.1.5

หน้าที่อานวยความสะดวกในการเข้าตรวจเอกสาร
ผู้ออกหุ้นกู้จะอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการเข้าตรวจดูทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้หรือเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอตามสมควรในระหว่างเวลาทาการของผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบีย น
หุ้นกู้ (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ เป็นเวลาล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 (เจ็ด) วัน ก่อนหน้าวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะเข้าตรวจดูเอกสารดังกล่าว

7.1.6

การชาระภาษี
ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระและจะดาเนินการให้บริษัทย่ อยแต่ละบริษัทของตนชาระภาษีต่าง ๆ ทั้งสิ้นที่เรียกเก็บจาก
สินทรัพย์ รายรับ รายได้ หรือกาไรของตน ก่อนที่ภาษีนั้น ๆ จะล่วงเลยกาหนดที่จะต้องชาระ ตลอดจนจะทาการ
ชาระหรือดาเนินการให้มีการชาระเงินตามข้อเรียกร้องอันชอบด้วยกฎหมายต่างๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าประเภทใดก็ตาม ที่
เป็นข้อเรียกร้องที่หากว่าการไม่ชาระแล้วอาจก่อให้เกิดภาระติดพันหรือสิทธิยึดหน่วงเหนือสินทรัพย์ รายรับ
รายได้ หรือกาไรในส่วนที่เป็นสาระสาคัญได้ หรือก่อให้เกิดบุริมสิทธิเหนือหนี้อื่นๆ เว้นแต่ในกรณีที่ (1) ภาษี
หรือเงินดังกล่าวกาลังอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริตและโดยวิธีการที่ถูกต้อง และ (2) ได้มีการกันเงินสารอง
หรือเงินเผื่อเหลือตามที่อาจจาเป็นต้องกันไว้แล้วสาหรับเรื่องดังกล่าว ตามหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป

7.1.7

การเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหุ้นกู้
หากมีความจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งให้เป็นนาย
ทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทาได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้
ออกหุ้นกู้ทราบ หรือควรจะทราบว่าจะต้องมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าว

7.1.8

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้ออกหุ้น กู้จ ะต้อ งจั ดให้ มีการจั ดอัน ดับ ความน่าเชื่ อถือ ของหุ้น กู้และผู้ ออกหุ้น กู้จากสถาบั นจัด อัน ดับความ
น่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้
อนึ่ง ตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดการให้มีสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบทาการทบทวนผลการจัดอันดับเครดิตสาหรับ หุ้นกู้และ/หรือผู้ออกหุ้นกู้ดังกล่าว เมื่อมีเหตุการณ์อย่าง
หนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นอันอาจมีผลกระทบต่อการจัดอันดับเครดิต หรือทบทวนผลการจัดอันดับเครดิตตามที่สถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้แต่อย่างใด ซึ่งผลการ
ทบทวนการจัดอันดับเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้

7.1.9

การจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือในตลาดตราสารหนี้
ผู้ออกหุ้นกู้จะนาหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ไปขอขึ้นทะเบี ยนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
Association) และ/หรือในตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange) ภายในวันออกหุ้นกู้ และจะคงให้หุ้นกู้
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เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือในตลาดตราสารหนี้ ตลอดอายุหุ้นกู้
7.1.10 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดสิทธิ
ผู้ออกหุ้นกู้จะปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งต่างๆ ที่ออกตามกฎหมายโดยเคร่งครัดและจะปฎิบัติตามข้อผูกพันและเงื่อนไขต่างๆ
ของข้อกาหนดสิทธิฉบับนี้โดยเคร่งครัดตลอดอายุของหุ้นกู้จนกว่าหนี้หุ้นกู้ได้ระงับลงทั้งจานวน หรือกรณีที่หุ้นกู้
ได้ระงับลงทั้งจานวนก่อนครบกาหนดอายุของหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
7.1.11 การดารงอัตราส่วนทางการเงิน
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดารงสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity
Ratio) ของผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราส่วนไม่เกิน 2:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปี โดยทาการคานวณจากงบการเงิน
รวม
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของการคานวณอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นให้คาจากัดความตามที่ระบุไว้มีความหมายดังต่อไปนี้
"หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย" หมายถึง หนี้สินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยตามที่ปรากฎในงบการเงินรวม
ทั้งนี้ ให้รวมถึง ส่วนของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าค้าประกัน อาวัล หรือ ก่อภาระผูกพันอื่นใน
ลักษณะเดียวกันให้แก่บุคคลใดๆ หรือนิติบุคคลอื่น (การค้าประกันไม่รวมถึงกรณีที่บุคคลอื่นเข้าผูกพันตนเป็นผู้
ค้าประกันผู้ออกหุ้นกู)้ แต่ไม่รวมถึงรายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ตามที่ปรากฎในงบการเงินรวม
"งบการเงินรวม" หมายถึง งบการเงินรวมประจาปี (Consolidated Annual Financial Statements) ของผู้ออกหุ้นกู้ที่
ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
7.1.12 การดารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.1.13 ลาดับการชาระหนี้
ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดาเนินการเพื่อให้ภาระข้อผูกพันต่าง ๆของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอยู่ตามหุ้นกู้นี้มีลาดับการชาระหนี้
อย่างน้อยที่สุดเท่าเทียมกับบรรดาภาระข้อผูกพันอื่น ๆ (ที่ไม่ด้อยสิทธิหรือไม่มีบุริมสิทธิเหนือกว่า) ทั้งสิ้นของผู้
ออกหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้
7.1.14 การรับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด
เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอไม่ว่าเมื่อใด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบเอกสารซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอานาจของผู้ออก
หุ้นกู้ (หรือบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากกรรมการผู้มีอานาจ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ว่า จากข้อมูลที่ผู้ออกหุ้ นกู้ได้
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รับทราบในขณะนั้น ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผดิ นัดเกิดขึ้น และไม่มี
คดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจาเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา (ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้
ทราบแล้ว (ถ้ามี))
7.2

ข้อละเว้นของผู้ออกหุ้นกู้
ตลอดระยะเวลาที่ยงั คงมีหนีค้ งค้างภายใต้หุ้นกู้ ผู้ออกหุน้ กู้จะต้องไม่กระทาการดังต่อไปนี้

7.2.1

การควบรวมกิจการ
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ (และจะจัดการมิให้บริษัทย่อย) ดาเนินการใดๆ เพื่อหรือเกี่ยวข้องกับการรวมหรือควบกิจการ
ของบริษัทของตนหรือกิจการของตนกับผู้อื่น หรือกระทาการหรือยินยอมให้มีการกระทาใด ๆ ที่มีลักษณะหรือมี
ผลเช่นเดียวกับการรวมหรือควบกิจการ

7.2.2

การเลิก การยุติการดาเนินการ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกิจการ
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ (และจะจัดการมิให้บริษัทย่อย) ดาเนินการใดๆ เพื่อหรือเกี่ยวข้องกับ การเลิกหรือยุติการ
ประกอบกิจการ หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของกิจการในสาระสาคัญที่กาลังดาเนินอยู่ในปัจจุบัน (ไม่ว่าทั้งหมด
หรือเพียงบางส่วนที่สาคัญ) ยกเว้นในกรณีที่ การเลิกหรือยุติการประกอบกิจการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถในการชาระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้

7.2.3

การไม่จาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่และจะจัดการมิให้บริษัทย่อย ดาเนินการใดๆ เพื่อ หรือเกี่ยวข้องกับการขาย โอน หรือจาหน่าย
จ่ายโอน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย (ตามแต่กรณี ) ที่เป็ นสาระสาคัญในการ
ประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะกระทาผ่านธุรกรรมครั้งเดียว
หรือหลายธุรกรรม (และไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ก็ตาม) ยกเว้นในกรณีที่ การขาย โอน หรือ
จาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถในการชาระ
หนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้

7.2.4

การไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าในรูปแบบใด (ยกเว้นกรณีการจ่ายหุ้นปันผล) ในแต่ละปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจานวนเกินกว่าร้อยละ 60 (หกสิบ) ของผลกาไรสุทธิจากงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ในปีนั้นๆ
ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงตามข้อกาหนดสิทธินี้ หรือในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะ
เกิดเหตุผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงตามข้อกาหนดสิทธินี้ หรือในกรณีที่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุทา
ให้เกิดเหตุผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงตามข้อกาหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายเงินปันผลไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ให้แก่
ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้
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7.2.5

การลดทุน
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่ดาเนินการใดๆ เพื่อให้มีการลดทุนชาระแล้วของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่ เป็นกรณี การลดทุนเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการลดผลขาดทุนสะสมทางบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี) และการลดทุนดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้
ผู้ออกหุ้นกู้มีเงินสดหรือทรัพย์สินลดลง

7.2.6

การไม่ให้เงินกู้ยืมและไม่รับโอนหนี้
ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่และจะจัดการมิให้บริษัทย่อย (ก) ให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลใดๆ หรือ (ข) ให้การค้าประกัน อาวัล หรือ
ให้ หรือยอมรับการตกลงเพื่อรับผิดชอบชดใช้ หรือเข้ารับเอาภาระหนี้ของบุคคลอื่นมาเป็นของตน หรือกระทา
การอื่นใดที่ก่อให้เกิดผลในทานองเดียวกัน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีเป็นการดาเนินการในทางการค้าปกติทั่วไปของผู้
ออกหุ้นกู้

8.

ดอกเบี้ย

8.1

อัตราดอกเบี้ย
ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี้ยสาหรับหุ้นกู้ในอัตราคงที่ร้อยละ 2.41 (สองจุดสี่หนึ่ง) ต่อปี โดยชาระทุก ๆ 6 (หก)
เดือน ในวันกาหนดชาระดอกเบี้ยหุ้นกู้

8.2

ในการคานวณดอกเบี้ยสาหรับหุ้นกู้ให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน (การหักภาษี ณ ที่จ่าย
จะเป็นไปตามกฎหมายที่กาหนด) และจะคานวณดอกเบี้ยโดยคิดจากจานวนเงินต้นคงค้างในหุ้นกู้แต่ละหน่วย
จานวนดอกเบี้ยของหุ้นกู้จะกาหนดทศนิยม 6 ตาแหน่ง โดยปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 6 ขึ้น ถ้าตาแหน่งที่ 7 มีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ส่วนในกรณีที่ดอกเบี้ยที่คานวณได้มีทศนิยมไม่รู้จบให้กาหนดทศนิยมเพียง 6 ตาแหน่ง และ
ทาการปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 6 ตามหลักการข้างต้น ทั้งนี้ การคานวณดอกเบี้ยในแต่ละงวดจะเริ่มคานวณตั้งแต่
(โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือวันกาหนดชาระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่
นับรวม) วันกาหนดชาระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)

8.3

การเลื่อนวันชาระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทาการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 8.2 นั้น จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการ
คานวณดอกเบี้ยที่กาหนดไว้นี้ (กล่าวคือไม่มีการนาจานวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปมารวมคานวณดอกเบี้ย ) เว้น
แต่ในกรณีที่วันชาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทาการ ให้เลื่อนวันชาระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทาการ
ถัดไป และจะต้องนาจานวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชาระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวม
คานวณดอกเบี้ยด้วย โดยให้คานวณดอกเบี้ยเพิ่มเป็นรายวัน และให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบ
ห้า) วัน

8.4

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชาระเงินต้นตามเงื่อนไขในข้อกาหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสาหรับเงินต้นค้างชาระนับจาก
วันถึงกาหนดชาระจนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทาการชาระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ถือ
หุ้นกู้จะได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 แล้วหรือไม่ก็ตาม
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9.

วิธีการ เวลา และสถานที่สาหรับการชาระหนี้ตามหุ้นกู้

9.1

การชาระเงินต้น

(ก)

กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินต้นตามหุ้ นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยทาการชาระโดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย
การโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้แจ้งไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งความประสงค์การ
ขอรับชาระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมนาส่งสาเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และสาเนา
บัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบคุ คลที่รับรองสาเนาถูกต้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าสิบสี่
(14) วันก่อนวันชาระเงินต้นหรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่
ปรากฏในสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น กู้ ณ วั น ปิ ด สมุ ด ทะเบีย นผู้ ถื อ หุ้ น กู้ เพื่ อ การไถ่ ถ อนหุ้ น กู้ โดยผู้ ถื อ หุ้ น กู้ไ ม่
จาเป็นต้องนาใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้

(ข)

กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระเงินต้นตามหุ้นกู้ ให้แก่บุคคลที่ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จานวน
ต่างๆ ที่ลง ทะเบียนในสมุดทะเบียนหุน้ กู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยทาการชาระผ่านนายทะเบียนหุ้น
กู้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้แจ้งไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งความ
ประสงค์การขอรับชาระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมนาส่งสาเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้น กู้ปรากฏอยู่
และสาเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคลที่รับรองสาเนาถูกต้องให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่
น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันชาระเงินต้น หรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ และจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ทางอากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้น
กู้ ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้
ไม่จาเป็นต้องนาใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้

9.2

การชาระดอกเบี้ย หรือเงินจานวนอื่นใด (ถ้ามี)

(ก)

กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี้ยหรือเงินจานวนอื่นใดภายใต้หุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยทาการชาระ
โดยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตาม ที่ได้แจ้งไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ซึ่งผู้ถือ
หุ้นกู้จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับชาระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมนาส่งสาเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อ
ของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และสาเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคลที่รับรองสาเนาถูกต้อง
ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันชาระดอกเบี้ยหรือเงินจานวนอื่นใด (ถ้ามี)หรือโดยเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail)
(ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ)ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการชาระดอกเบี้ย ทั้งนี้ ในการชาระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จาเป็นต้องนาใบ
หุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้

(ข)

กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะชาระดอกเบี้ยหรือเงินจานวนอื่นใด
ภายใต้หุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิใน

หน้าที่ 16

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)

หุ้นกู้จานวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยทาการชาระโดย
ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้แจ้งไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้
จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับชาระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมนาส่งสาเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อของ
ผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และสาเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคลที่รับรองสาเนาถูกต้องให้แก่
นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันชาระเงินต้นหรือโดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้
ถือหุ้นกู้และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ นกู้เพื่อการ
ชาระดอกเบี้ย ทั้งนี้ ในการชาระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จาเป็นต้องนาใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบ
หุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้
9.3

หากวันครบกาหนดชาระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจานวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่
ตรงกับวันทาการ ให้เลื่อนวันชาระเงินไปเป็นวันทาการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จาต้องจ่ายเงินเพิ่มใดๆ สาหรับ
การเลื่อนวันชาระเงินตามข้อ 9.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนาจานวนวันทั้งหมดที่เลื่อน
ออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชาระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคานวณดอกเบี้ยด้วย

10.

การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้

10.1

ผู้ออกหุ้นกู้จะทาการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการชาระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้และดอกเบี้ย
งวดสุดท้าย

10.2

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ ทาคาเสนอ
ซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องทาคาเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทาการซื้อคืน
หุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย

10.3

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทาการซื้อคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลทาให้หนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เกลื่อนกลืนกันตาม
กฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้จะนาหุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียน
หุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้ให้ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้และ
สานั กงานคณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ท ราบโดยไม่ชักช้า ทั้ง นี้ จะต้ องเป็น ไปตาม
ประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.4

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่เป็นการซื้อหุ้นคืนตามข้อ 10.2 หรือ
ได้รับโอนหุ้นกู้มาจากผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้

11.

การผิดนัดและผลของการผิดนัด

11.1

กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิดนัดตามข้อกาหนดสิทธิ
(ก)

ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชาระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย เมื่อถึงกาหนดชาระไม่ว่างวดใดงวดหนึ่ง

(ข)

ผู้อ อกหุ้ น กู้ไ ม่ ปฏิ บั ติต ามข้ อ ตกลง เงื่ อนไข หรือ ภาระหน้าที่ ไม่ ว่าข้ อใดข้ อหนึ่ งตามที่ กาหนดไว้ ใ น
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ข้อกาหนดสิทธิ (เว้นแต่กรณีการไม่ชาระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย) โดยหากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุที่
สามารถแก้ไขได้ แต่ไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน ภายหลังจากวันที่ได้มีการส่ง
หนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขการกระทาผิดข้อตกลงดังกล่าวแล้ว โดยผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือ
หลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทาการไถ่ถอน
ทั้งหมด อย่างไรก็ดี หากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ก็ให้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น
โดยทันที โดยมิต้องมีระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน เพื่อการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น
(ค)

ผู้ อ อกหุ้ น กู้ ผิ ด นั ด ช าระหนี้ ใ ดๆ (ไม่ ว่ ารายเดี ย วหรื อ หลายรายรวมกัน ) มี จ านวนรวมกั น เกิ น กว่ า
400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือจานวนเงินในสกุลเงินอื่น ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่าจานวนเงินดังกล่าว) และ/
หรือ บริษัทย่อยผิดนัดชาระหนี้ใดๆ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ) มีจานวนรวมกันเกินกว่า
400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท (หรือจานวนเงินในสกุลเงินอื่น ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่าจานวนเงินดังกล่าว)
หรือในกรณีมีเหตุทาให้เจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยมีสิทธิเรียกให้ชาระคืนหนี้ดังกล่าว
ก่อนครบกาหนด โดยการเร่งรัดการชาระหนี้ก่อนครบกาหนดนั้นเป็นผลจากการเกิดเหตุผิ ดนัด โดยที่ผู้
ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ทาการชาระหนี้ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับ
จากวันที่ถึงกาหนดชาระหนี้นั้นๆ

(ง)

ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึด บังคับ
หรืออายัดทรัพย์ หรือมีการฟ้องร้องเหนือทรัพย์สิน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ) หรือผู้ออกหุ้นกู้
และ/หรือ บริษัทย่อยกระทาการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้ตนต้องตกอยู่ภายใต้ข้อสันนิษฐานว่าตนเป็นผู้มี
หนี้สินล้นพ้นตัว ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม ) หรือกรณีมีการยื่นขอ (ไม่ว่าโดยบุคคลอื่นหรือโดยตนเอง) ให้ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ
บริษัทย่อยล้มละลาย โดยศาลที่มีอานาจได้รับคาขอนั้นไว้พิจารณาแล้ว หรือมีการเริ่มดาเนินการ (ไม่ว่าโดย
บุคคลอื่นหรือโดยตนเอง) เพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อย ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง หรือ กรณีมีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้หรือประนอมหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือ บริษัทย่อย
หรือ กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยทาการหยุดพักชาระหนี้เป็นการทั่วไป

(จ)

หากผู้ออกหุ้นกู้ต้องคาพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ชาระเงินครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สีร่ ้อยล้าน) บาท (หรือเงินสกุลอื่นที่มีจานวนเทียบเท่า) โดยผู้ออก
หุ้นกู้ไม่สามารถทาการชาระเงินให้ครบถ้วนได้ตามคาสั่งดังกล่าว หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลาย
รายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีความเห็นอัน
สมควรว่าการชาระเงินดังกล่าวอาจทาให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดหรือเงื่อนไขใดๆ
ภายใต้ข้อกาหนดสิทธิได้

(ฉ)

กรณีการปฏิบัติตามหน้าที่ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอยู่ภายใต้หุ้นกู้และข้อกาหนดสิทธิ
กลายเป็นสิ่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลผูกพันผู้ออกหุ้นกู้

(ช)

เมื่อมี การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การงดเว้ น หรื อยกเลิกใบอนุญ าต หนังสือ รับรอง หนั งสือยิ นยอม สิท ธิ
ประโยชน์ใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ บุคคล หรือนิติ
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บุคคลใด ๆ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทย่อยจาเป็นต้องมีไว้หรือใช้ในการประกอบธุรกิจของตน ซึ่งการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง การงดเว้น หรือยกเลิกเช่นว่านั้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
ความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฎิบัติตามข้อกาหนดสิทธิหรือตามสัญญาในการชาระหนี้ตามหุ้นกู้
และผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่เกิด
เหตุการณ์นั้นๆ
(ซ)

11.2

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยถูกดาเนินการโดยทางกฎหมาย หรือคาสั่งของรัฐ หรือเพราะกรณีอื่นใดอันมี
ผลให้การดาเนินงานหรือธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยดังกล่าวต้องเปลี่ยนแปลงหรือสะดุดลง หรือ
มีผลให้ทรัพย์สิน หรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยดั งกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนต้องถูกยึด
อายัด เวนคืน หรือตกเป็นของหน่วยงานราชการใดๆ ของราชอาณาจักรไทย และกรณีดังกล่าวก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบอย่างสาคัญต่อผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มิได้แก้ไขเยียวยาเหตุการณ์ดังกล่าวภายใน
30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 11.1 หาก
(ก)

ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน
ทั้งหมด หรือ

(ข)

มีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบให้ดาเนินการ หรือ

(ค)

เป็นกรณีตามข้อ 11.1 (ก) (ง) หรือ (ฉ)

ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทาการชาระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่คานวณจนถึง
ขณะนั้นซึ่งถือเป็นอันถึงกาหนดชาระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่
ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชาระเงินไม่ว่าจานวนใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้รายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมี
การพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ทั้งหมด
11.3

เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 แล้ว
(ก)

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชาระหนี้ที่ค้างชาระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทาได้ ซึ่ง
หากไม่ดาเนินการชาระหนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นกู้คนใดคนหนึ่งมีสิทธิดาเนินการตามข้อ (ข) ข้างล่างนี้

(ข)

ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชาระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างชาระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้
ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อหลังจาก 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้
ตามข้อ 11.2 แล้ว ยังไม่มีการชาระหนี้ที่ค้างชาระทั้งจานวนแก่ตน

12.

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้

12.1

ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ยังมิได้ไถ่ถอน
ทั้งหมด มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยเร็ว ซึ่ง
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จะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ร้องขอหรือวันที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีคาขอเป็นหนังสือให้ผู้ออกหุ้นกู้เรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)

หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กาหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ส่ง
หนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ทาการชาระหนี้หุ้นกู้ค้างชาระตามข้อ 11.2 วรรคสอง

(ข)

หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิตามที่กาหนดไว้ในข้อ 13.2

(ค)

หากมีเหตุการณ์สาคัญซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของ
หุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความสามารถของผู้
ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อกาหนดสิทธิ

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามคาขอของผู้ถือหุ้นกู้ภายในระยะเวลาตามที่กาหนดไนวรรค
ก่อน ((ก) (ข) หรือ (ค)) ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน
ทั้งหมดมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เองได้ โดยไม่จาเป็นต้องมีผู้ออกหุ้นกู้อาจเข้าร่วมประชุมก็ได้
12.2

มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชุมและดาเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้น
กู้ทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือ ไม่ก็ตาม ส่วนหลั กเกณฑ์ ในการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้นั้นจะเป็ นไปตาม
เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกาหนดสิทธิ

12.3

ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้
ออกหุ้นกู้ และที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นกู้

12.4

ผู้ถือหุ้นกู้อาจใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ โดยมติในลักษณะดังกล่าวจะต้อง
ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นกู้มีมติและลงลายมือชื่อในมติดังกล่าวและส่งมอบให้ผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้เก็บรักษาไว้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดโดยผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้ นกู้จะต้องเก็บรักษามติซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว
โดยถือเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ คะแนนเสียงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้นให้
เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายข้อกาหนดสิทธินี้เพียงแต่เปลี่ยนจากการ
นับคะแนนเสียงจากจานวนเสียงทั้งหมดของผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจาก
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย
ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นกู้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพียงหนึ่งราย ให้นาวิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการประชุ มผู้
ถือหุ้นกู้มาใช้แทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

12.5

การใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น กู้ ที่ ข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ นี้ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ ห้ น าบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นในบริษัท
มหาชนจากัดมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกาหนดสิทธินี้
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13.

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิ

13.1

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิ ในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สาระสาคัญของผู้ถือหุ้นกู้ หรือเรื่องที่
เห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ้นกู้โดยชัดแจ้ง หรือในส่วนซึ่งไม่ทาให้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง หรือเพื่อให้
เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือคาสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของ
สานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยและ/หรือในตลาด
ตราสารหนี้ (ในกรณีที่หุ้นกู้จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยและ/หรือในตลาดตราสารหนี้)
และ/หรือ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ในกรณีที่หุ้นกู้จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของข้อ 4.4 วรรค 2 ของข้อกาหนดสิทธิ ให้กระทาได้
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้
แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว เว้นแต่กฎหมายจะกาหนดเป็นประการอื่น

13.2

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 13.1 (แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขวันครบ
กาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้อันเป็นการขยายอายุหุ้นกู้หรือการชาระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้ นกู้เป็นหุ้น หุ้นกู้
อื่นหรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรือบุคคลใด ๆ และเพื่อกรณีอื่นใดที่กฎหมายห้ามมิให้ดาเนินการ) ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สานักงาน
ก.ล.ต. ทราบแล้ว เว้นแต่กฎหมายจะกาหนดเป็นประการอื่น

13.3

การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงข้ อกาหนดสิ ทธิ ไม่ ว่ ากรณี ใดๆ ต้ องไม่ ขั ดหรื อแย้ งกั บและเป็ นไปตามกฎหมายว่ าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดทั้งข้อกาหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (และ
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

13.4

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อกาหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้นายทะเบียนหุ้นกู้และสานักงาน ก.ล.ต. ภายในสิบห้า (15) วัน
นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดสิทธิและจะจัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอเป็นหนังสือเว้น
แต่กฎหมายจะกาหนดไว้เป็นประการอื่น

14.

การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่
หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือชารุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
มีสิทธิยื่นคาขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตาม
สมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้กาหนด ในการนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
ภายใน 15 วันทาการนับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคาขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่
นายทะเบียนหุ้นกู้กาหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้
ฉบับเก่าด้วย
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15.

ผลบังคับของข้อกาหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อกาหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการชาระหนี้ตามหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อย
แล้ว โดยข้อกาหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อกาหนดสิทธินี้
ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือ
ประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของกาหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

ผู้ออกหุ้นกู้
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
โดย
(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)

(นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์)

กรรมการ

กรรมการ
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เอกสารหมายเลข 1
หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุน้ กู้
1.

การเรียกประชุม

ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี จะต้องดาเนินการให้นายทะเบียน
หุ้นกู้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม)
และผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สาหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้
นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อสิ้นเวลาทาการในวันทาการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 วัน
2.

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(ก)

ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ออกหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี

(ข)

ผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นกู้รายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทาหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้กาหนด ซึ่งขอรับได้ ณ
สานั กงานใหญ่ของนายทะเบี ยนหุ้ นกู้ ทั้ งนี้ ผู้ถื อหุ้ นกู้จะต้ องจั ดส่งต้ นฉบั บหนั งสื อมอบฉันทะให้ แก่นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลานัดประชุม

(ค)

ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับ
การร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทาการชี้แจงและแสดงความเห็น ต่อที่
ประชุม

(ง)

บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

3.

องค์ประชุม

3.1

ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กาหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้อง
มีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่
ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถ
ประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมสาหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้ จะต้อง
ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นกู้รวมกันเป็นจานวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

3.2

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้
ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด
เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
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ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถ
ประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมสาหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้อง
ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่
ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม
3.3

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้
ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ทั้งหมด
เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุ มครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถ
ประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมสาหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้อง
ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 ของหุ้นกู้ที่
ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

4.

ประธานในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นกู้หรื อบุ คคลที่ได้รั บมอบหมายจากผู้ถื อหุ้ นกู้ จะท าหน้าที่ เป็ นประธานในที่ ประชุม ในกรณีที่ ผู้ที่ จะท าหน้าที่
ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นกู้รายหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม
5.

การเลื่อนประชุม

5.1

ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 นาที ยังมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย

5.2

(ก)

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้เรียกประชุม ให้ป ระธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไป
ประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ซึ่ง ประธานกาหนด โดยวัน นั ด ประชุ มใหม่จ ะต้ องอยู่ ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน
ทั้งหมดจะตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุม
ครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น

(ข)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กาหนดไว้ใน (ก)

(ค)

ในกรณีที่การประชุมซึ่งขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมใน
ครั้งก่อนขาดองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กาหนดไว้ใน (ก)

นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมสาหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุม
ครั้งก่อนขาดองค์ประชุมให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันนัดประชุม
ครั้งใหม่(ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้อง
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ระบุวัน เวลา สถานที่สาหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสาหรับการประชุมครั้ง
ใหม่
6.

มติของที่ประชุม

6.1

การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ตัดสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานใน
ที่ประชุมกาหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้หนึ่ง
หน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ทั้งกรณีการ
ลงมติโดยการชูมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็น
ผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้รับมอบฉันทะ

6.2

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กาหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนน
เสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

6.3

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ
66 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ก)

6.4

6.5

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อ 6.4

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(ก)

การชาระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น หุ้นกู้อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้
หรือบุคคลใด ๆ

(ข)

การแก้ไขวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันครบกาหนดชาระเงินไม่ว่าจานวนใด ๆ ตามหุ้นกู้

(ค)

การลด ยกเลิ ก หรื อ เปลี่ ย นแปลงแก้ไ ขจ านวนเงิ น ต้ น ดอกเบี้ ย และ/หรื อ เงิ น จ านวนอื่ น ใดที่
ค้างชาระหรือที่จะต้องจ่ายตามหุ้นกู้

(ง)

การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจานวนใด ๆ ที่จะต้องชาระตามหุ้นกู้

(จ)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น กู้ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3.)
และมติของที่ประชุม (ข้อ 6.)

(ฉ)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดาเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง
(จ) ข้างต้น

ผู้ถือหุ้นกู้รายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

หน้าที่ 25

7.

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้

7.1

ภายใต้ข้อบังคับของข้อ 7.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ประธานในที่ประชุม
ครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 วันนับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีสาเนาเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบได้ ณ สานักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้และสานักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและ
เวลาทาการของผู้ออกหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี

7.2

ในกรณีของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้ทาการเรียกประชุมอันเนื่องมาจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่จัดให้มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 12.1 วรรคสองของข้อกาหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้อาจมอบหมายให้ผู้ถือหุ้นกู้คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้จัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนั้นก็ได้
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เอกสารหมายเลข 2
ตัวอย่างใบหุ้นกู้
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ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ
Name Registered Certificate, Unsecured and Unsubordinated Debentures
ชาระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว
Fully Paid Up

วันออกหุ้นกู้
Issue Date

19 พฤศจิกายน 2558
19 November 2015

วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
Maturity Date

เลขทะเบียนบริษัท
Company Registration No.
จดทะเบียนเมื่อวันที่
Registered on
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
หุ้นกู้ของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2561
DEBENTURES OF CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2015 DUE 2018
19 พฤศจิกายน 2561
อายุ
3 ปี
มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย
จานวนที่ออก
19 November 2018
Term
3 Years
Face Value
1,000
Baht/Unit
Offering Amount

700,000
700,000

หน่วย
Units

มูลค่ารวม
Total Amount

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

700,000,000
700,000,000

อัตราดอกเบี้ย 2.41% ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้
ชาระปีละ
2 ครั้ง
โดยชาระเป็นเช็คขีดคร่อมหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
Interest
2.41% per annum throughout the term of the debentures
Payable Semi-Annually
Paid by cross cheque or fund transfer to the debentureholders at the address appearing in the register of the debentureholders
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะดาเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โดยชาระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามผู้ถือหุ้นกู้ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือวิธีการอื่นใดที่นายทะเบียนหุ้นกู้เห็นสมควร
Central Plaza Hotel Public Company Limited (“Company”) will redeem the debentures on the maturity date which is 19 November 2018 by payment by cross cheque in name of the debentureholder or by fund transfer or in any other way as deemed appropriate by the Registrar.
ชื่อผู้ถือหุ้นกู้
Name of Debentureholder
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้
Debentureholder Registration No.

จานวนหน่วยหุ้นกู้
Number of Debentures

หน่วย
Units

วันที่ออกใบหุ้นกู้
Issue Date of the Certificate

เลขที่ใบหุ้นกู้
จานวนเงิน
บาท
Certificate No.
Amount
Baht
หุ้นกู้ที่เสนอขายนี้อยู่ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไขของข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
The debentures are subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders dated 19 November 2015
หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชาระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับชาระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในบัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชาระหนี้ก่อน
Debentures constitute debt owed by the Issuer and shall enjoy equal legal status for all units and the debentureholders are entitled to receive payment not less favorable than the ordinary (unsecured) creditors of the Issuer at present and in the future, except for those obligations with
preferential order of payment under law.
เนื่องจากบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่และบริษัทได้จดข้อจากัดการโอนให้จากัดอยู่ในผู้ลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้กับสานักงาน ก.ล.ต. แล้ว ตามข้อ 35 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ดังนั้นบริษัทจะไม่รับและจะดาเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ ผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่รายตามประกาศดังกล่าวเว้นแต่เป็นการโอนมรดก
Since the Company has been permitted to offer the newly issued Debentures to institutional investors and/or high net worth investors and has registered the said transfer restriction with the Office of the SEC pursuant to Clause 35 paragraph two of the Notification of the Capital Market
Supervisory Board No. ThorJor. 9/2552 Re: Application for and Approval of Offering of Newly–Issued Debt Instruments dated 13 March 2009 as the same may be amended from time to time, therefore the Company will not register and will arrange for the Registrar not to register any
transfer of Debentures if such transfer will result in any person other than institutional investors and/or high net worth investors specified in the Notification to become a holder Debentures, except for the case of inheritance.
กรรมการ/นายทะเบียน
Director/Registrar
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บาท
Baht

ใบหุ้นกู้นี้อยู่ภายใต้ข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ และ/หรือ ที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหน้า
This Certificate is subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders of the Debentures and/or any amendment as may be made to
the Terms and Conditions at a later date.
สรุปสาระสาคัญของข้อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้
Summary of the Terms and Conditions of the Debentures
1.
1.1

2.
2.1

2.2

3.

หุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน และไม่ด้อยสิทธิ
These Debentures are name registered, unsecured and unsubordinated debentures.
นายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Registrar: CIMB Thai Bank Public Company Limited
44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330.
ระยะเวลาในการคานวณดอกเบี้ยและวิธีการในการชาระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ้นกู้
Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures.
บริษัทจะคานวณดอกเบี้ยและชาระดอกเบี้ย ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ โดยมีการกาหนดชาระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 19 พฤษภาคม และวันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอด
อายุหุ้นกู้ โดยหากวันครบกาหนดชาระดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทาการ จะเลื่อนวันชาระดอกเบี้ย และ/หรือวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เป็นวันทาการ
ถัดไป
The Company will calculate and pay the interest according to the Terms and Conditions. Interest shall be payable semi-annually on each of 19 May and 19 November of each year
throughout the term of the Debentures. If the due date for payment of interest and/or date of Redemption is not a Business Day, such payment shall be made on the following business
day.
บริษัทจะดาเนินการจ่ายเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามข้อ 8 ในแต่ละวันกาหนดชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยจัดทาเป็นเช็คขีดคร่อมสั่ง จ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกาหนดสิทธิ
The Company will pay the principal and/or interest, as specified in condition 8 on each Interest Payment Date to the Debentureholders by sending them cross cheques or by fund
transfer to bank account of the Debentureholder in accordanace with the Terms and Conditions.
เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้
Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debenturehoders of the Debentures.

(1) ให้ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทาแบบคาขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้ต่อนายทะเบียน
An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the debentures transfer registration form, and deliver such form to the Registrar.
(2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นกู้ ให้แนบภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนที่ได้รับรองสาเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ้นกู้
ฉบับนี้ กรณีที่เป็นนิติบุคคลให้แนบสาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปีที่ได้รับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน
โปรด
ของผู้มีอานาจที่ได้รับรองสาเนาถูกต้องไปพร้อมกับใบหุ้นกู้ฉบับนี้ด้วย
อ่าน
For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified true copy of the I.D. card
Please
must be submitted together with the Debenture Certificate. In the case of a juristic person, a certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce,
read
which is not more than one year old, and certified true copy(ies) of the I.D. card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate.
(3) เมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้ประสงค์จะโอนหุ้นกู้จะต้องลงลายมือชื่อแบบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ กรณีเป็ นนิติบุคคลและเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แสดงหลักฐาน
ประกอบการโอนเช่นเดียวกับข้อ (2)
When a transferee wishes to transfer the Debentures, he/she must append exactly the same signature as when he/she acquired the transfer of such Debentures. In case of
a juristic person, any change of authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2).
ลงลายมือชื่อผู้โอน
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน
Signature of transferee
ลงลายมือชื่อผู้มีอานาจประทับตรานายทะเบียน/บริษัท
Signature of transferor
(ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้
(who wishes to have his/her name entered in
Authorized Signature with the seal of the Registrar/Company
ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียน)
the register of Debentures)
ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) Full name of transferee in block letters
1
ลงลายมือชื่อผู้โอน
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน
Signature of Transferor
(Signature of transferee)

2

ลงลายมือชื่อผู้โอน
Signature of transferor

3

ลงลายมือชื่อผู้โอน
Signature of transferor

ตัวบรรจง
(Block letters)
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน
(Signature of transferee)
ตัวบรรจง
(Block letters)
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน
(Signature of transferee)
ตัวบรรจง
(Block letters)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
บจ.
เซ็นทรั ลหัว
บจ.
บจ.โรงแรม บจ.โรงแรม
บจ.เซ็นทรัล
บจ.
บจ.เซ็นทรั ล
บจ.โรงแรม บจ. เซ็นทรั ล บจ.ซีอาร์ จี
บจ.เอส.พี.
หินบีช รี เซ็นทรัลสมุย เซ็นทรัลสุ
เซ็นทรัล บจ.เซ็นทรัล โฮเต็ล แมน เซ็นทรัลสมุย บจ.เซ็นทรั ล กระบี่เบย์ บจ.โรงแรม เซ็นทรั ล
เรสตอร แมนูแฟค บจ.ทริ ปเปิ ล เรี ยลตี ้ ลัน
สอร์ ท
บีชรี สอร์ ท
คนธา
แม่ สอดฮิลล์ บริการซักรีด เนชเม้ นท์
วิลเลจ
กะรนวิลเลจ รีสอร์ ท เซ็นทรั ลเวิลด์ เกาะกูด
องส์ กรุ๊ ป
เจอริ่ ง ไนน์ เดคคอร์
ตาบีช

รายชื่อบริษัทย่ อย/กรรมการ

/
/

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
2. นายสุทธิชยั จิราธิวฒ
ั น์

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/
/

/
/

บจ.เอส.พี.
เรี ยลตี ้
พัทยาบีช

/
/

บจ.เซ็นทา
บจ.
รา อินเตอร์
บจ.เอส.พี. เซ็นทรั ลสมุย เนชั่นแนล
หาดฝรั่ ง รี โฮเต็ลแมน แมนเนจ
สอร์ ท
เนจเม้ นท์
เม้ นท์

/
/

R.M.L.
บจ.โรงแรม บจ.โรงแรม LEISURE
กะรน ภูเก็ต กะตะ ภูเก็ต Pvt. Ltd. *

/
/

3. นายสุทธิชาติ จิราธิวฒ
ั น์
4. นายสุทธิศกั ดิ์ จิราธิวฒ
ั น์
5. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒ
ั น์

/
/

6. นายปริ ญญ์ จิราธิวฒ
ั น์
7. นายสุทธิพร จิราธิวฒ
ั น์

/
/
/
/
/

8. นางสุจิตรา มงคลกิติ
9. นางสุพตั รา จิราธิวฒ
ั น์
10. นายธีระยุทธ จิราธิวฒ
ั น์
11. นายธีระเกียรติ จิราธิวฒ
ั น์
12. นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
13. นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/

/

/

/

/

/
/
/
/

/

/

เอกสารแนบ 3

บจ.เซ็นทารา

บจ.เซ็นวารี
เฮลตี ้ สปา

บจ.เซ็นทรั ล
อินเตอร์
บางกอก เนชันแนล
คอนเวนชัน แมนเนจ
และเอ็กซิ
เม้ นท์
(ประเทศไทย)
บิช่ นั

Centara
Maldives
Pvt. Ltd.

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

/
/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

บจ.ซีอาร์ จี
อินเตอร์
เนชั่นแนล
ฟู๊ด

บจ.เซ็นทา
รา อิม
พอร์ ตเอ็กซพอร์ ต

บจ.โคซี่
โฮเต็ล

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

บจ. โคซี่
บจ. เซ็นทา
โฮเต็ล แมน รา ลอยัลตี ้
เนจเม้ นท์ มาร์ เก็ตติง้

Centara(Sha
บจ. ศูนย์ nghai)Hotel
CIM for
การเรี ยนรู้ Management Management
เซ็นทารา
Co., Ltd. -Egypt, S.A.E

/

/
/
/
/
/
/

14. นายวิรุฬ หาญอุตสาหะ
15. นางมุกดา เอื ้อวัฒนะสกุล
16. นางรัตนา นรพัลลภ
17. นางยิ่งลักษณ์ วัชรพล
18. นายไมเคิล ไอส์เซนเบอร์ ก
19. นายคิม มูนี่

/
/

20. นายธีระเดช จิราธิวฒ
ั น์
21. นางอรณี จิราธิวฒ
ั น์

/

22. นายสุภรัฐ จิราธิวฒ
ั น์

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/
/
/

/

/

/

/

23. นางสาวนันทวัน วัชรโกมลพันธ์

/

/
/

/
/

/

/

/

/
/

24. นายแดน ชินสุภคั กุล
25. Dheena Hussain

/

/

/
/

26. นายปาทริ ก จีน มาร์ บาซเซต์
27. นายเอ็มมานูแอล วิคเตอร์ โมริ ช มาริ ออง

/

28. นางสาว ภัทรา จองเจริ ญกุลชัย

/

29. นาย ปั ณฑิต มงคลกุล

/

30. Puck Bhengsri

/

31. นางสาว จริ ยา จิราธิวฒ
ั น์

หมายเหตุ
1.
2.
*
**

/ = กรรมการ
บริ ษทั ย่อย หมายถึง บริ ษทั ย่อยทีม่ นี ยั สาคัญ เช่น มีรายได้ เกินกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้ รวมตามงบกาไรขาดทุนรวมของปี บญ
ั ชีลา่ สุด
R.M.L. LEISURE Pvt. Ltd. ชื่อเดิมคือ Regent Maldives Pvt. Ltd
บจ.เซ็นทารา อินเตอร์ เนชันแนล แมนเนจเม้ นท์ (ประเทศไทย) ชื่อเดิมคือ บจ.เซ็นทารา ไทย โฮเต็ล แมนเนจเม้ นท์

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
ครังที
้ ่ 64/2558

12 ตุลาคม 2558

อัน2011
ดับเครดิ ตองค์กร:

A

เหตุผล
ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์ก รและหุ้นกู้ไม่ด้อ ยสิทธิ ไม่มีห ลัก ประกัน ชุ ด ปจั จุบนั ของ
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับ “A” ในขณะเดียวกันยังจัดอันดับเครดิตหุน้ กู้
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาทของบริษทั ทีร่ ะดับ “A” เช่นกัน
โดยบริษทั จะนาเงินทีไ่ ด้จากการออกหุน้ กู้ชุดใหม่ไปใช้ชาระคืนหนี12
้และสNovember
ารองเป็ นเงิน2011
ทุนหมุนเวียน
โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนกระแสเงินสดทีเ่ ติบโตขึน้ จากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร รวมถึง
สถานะทีแ่ ข็งแกร่งในธุรกิจอาหารบริการด่วน และการมีโรงแรมที่หลากหลาย ทัง้ นี้ การพิจารณา
อันดับเครดิตยัง ค านึง ถึง การสนับสนุ นจากกลุ่มเซ็นทรัล ด้วย อย่างไรก็ตาม จุ ดเด่นดัง กล่า วถูก
ลดทอนบางส่วนจากลักษณะของธุรกิจโรงแรมทีข่ น้ึ อยู่กบั ฤดูกาลและถูกกระทบได้ง่ายจากปจั จัย
ภายนอกต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมทัง้ จากลักษณะของธุรกิจอาหารบริการด่วนที่มอี ตั รา
กาไรต่ า ทัง้ นี้ ธุรกิจทัง้ 2 ประเภทจัดว่ามีการแข่งขันที่รุนแรงเมื่อพิจารณาจากอุปสงค์ของจานวน
ห้องพัก ในโรงแรมที่เพิม่ ขึ้นอย่างมากในแหล่ง ท่องเที่ยวสาคัญและการทาการตลาดเชิงรุกในหมู่
ผูป้ ระกอบการอาหารบริการด่วน
บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซาก่อตัง้ โดยตระกูลจิราธิวฒ
ั น์ ในปี 2523 โดยปจั จุบนั ตระกูล
จิราธิวฒ
ั น์ถอื หุน้ บริษทั ในสัดส่วน 63% บริษทั เป็ นหนึ่งในผูน้ าในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารใน
ประเทศไทย ทัง้ นี้ ในปี 2557 บริษทั มีรายได้จากธุรกิจโรงแรมคิดเป็ นสัดส่วน 45% ของรายได้รวม
ทัง้ หมด ในขณะทีบ่ ริษทั มีกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายจากโรงแรม
คิดเป็นสัดส่วน 74% ของกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ายรวมทัง้ หมด
ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2558 บริษทั บริหารโรงแรม 41 แห่ง รวมจานวนห้องพักทัง้ สิน้ 7,805 ห้อง
โดยโรงแรมทัง้ หมดตัง้ อยูใ่ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของไทยและในต่างประเทศ 4 ประเทศ ได้แก่
มัลดีฟส์ เวียดนาม ศรีลงั กา และอินโดนีเซีย บริษทั บริหารงานโรงแรมภายใต้แ บรนด์ “เซ็นทารา
แกรนด์” “เซ็นทารา” และ “เซ็นทรา” และมีโรงแรมของตนเองทัง้ สิน้ 15 แห่ง โดย 1 แห่งอยูภ่ ายใต้
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ โรงแรมที่บริษัทเป็ นเจ้าของโดยตรงคิดเป็ นสัดส่วน 49% ของ
จานวนห้องทัง้ หมด
บริษทั ดาเนินธุรกิจ อาหารบริการด่วนภายใต้การบริหารงานของบริ ษทั ในเครือคือ บริษัท
เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด โดยปจั จุบนั บริษัทเซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป ให้บริการอาหาร
บริการด่วนจานวน 12 แบรนด์ซง่ึ ประกอบด้วยร้านอาหารภายใต้แฟรนไชส์จากต่างประเทศจานวน
10 แบรนด์และแบรนด์ของบริษทั เองจานวน 2 แบรนด์ คือ “ริว ชาบู ชาบู” และ “เดอะ เทอเรส” โดย
ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2558 บริษทั มีจานวนสาขาร้านอาหารรวมทัง้ หมด 774 แห่งทัวประเทศ
่
ในปี 2557 อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของประเทศไทยได้รบั ผลกระทบจากความขัดแย้งทาง
การเมืองทีย่ ดื เยือ้ ยาวนาน โดยจานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติลดลง 7% อยูท่ ่ี 24.78 ล้านคน อย่างไร
ก็ตาม หลังจากความตึงเครียดทางการเมืองได้ยุตลิ งจากการทารัฐประหารในกลางปี 2557 จานวน
นักท่องเทีย่ วต่างชาติกป็ รับฟื้นตัวอย่างมาก โดยจานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติปรับตัวเพิม่ ขึน้ 7% ใน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 และ 29% ในช่วงครึง่ แรกของปี 2558 เนื่องจากการมีแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ี
คุ ณ ภาพสูง และความต้อ งการเดิน ทางท่ อ งเที่ย วอย่า งมากภายในภู มิภ าคเอเชีย โดยจ านวน
นักท่องเทีย่ วชาวจีนเพิม่ ขึน้ 108% สูร่ ะดับ 3.97 ล้านคนในช่วงครึง่ แรกของปี 2558 ในขณะเดียวกัน

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PLC

อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน

A

Announcement
แนวโน้
มอันดับเครดิ ต: no. 111

อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
อันดับเครดิ ต

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

A
AAA-

ติ ดต่อ:
ประมวลทรัพย์ ผลประเสริฐ
pramuansap@trisrating.com
ชนาพร ปิ่ นพิทกั ษ์
chanaporn@trisrating.com
ภารัต มหัทธโน
parat@trisrating.com

รุง่ ทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์
rungtip@trisrating.com
WWW.TRISRATING.COM

Stable

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

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

จานวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปกลับปรับตัวลดลง 14% สู่ระดับ 2.82 ล้านคนเนื่องจากจานวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียลดลงอย่างมาก ทัง้ นี้ แนวโน้ ม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยยัง อยู่ในระดับดีจากการมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าดึง ดูดใจ และความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ อย่างไรก็ตาม ยังมีปจั จัยท้าทายอีกมากทีอ่ าจจากัดการเติบโตของการท่องเทีย่ วไทย เช่น การชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและ
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการทีจ่ ะถนอมรักษาและคงสภาพทรัพยากรทางธรรมชาติให้น่าดึงดูดใจอย่างยังยื
่ น
ในปี 2557 ความวุน่ วายทางการเมืองส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพ และส่งผลให้อตั ราการเข้าพักโรงแรมลดต่าลงสูร่ ะดับ 74.8% ในปี
2557 จากระดับ 79.8% ในปี 2556 แต่รายได้คา่ ห้องพักเฉลีย่ ต่อจานวนห้องทัง้ หมดของบริษทั ยังเพิม่ ขึน้ 4.2% เนื่องจากราคาห้องพักของโรงแรมใหม่ใน
หมูเ่ กาะมัลดีฟส์มรี าคาสูง อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 รายได้จากธุรกิจโรงแรมคงทีเ่ มื่อเทียบกับปี ทผ่ี า่ นมาเนื่องจากการอ่อนตัวของการใช้จ่ายด้านอาหาร
ภายในโรงแรม สาหรับช่วงครึ่งแรกของปี 2558 รายได้ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อจานวนห้องทัง้ หมดของบริษทั ยังคงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในสัดส่วน 8.6% สู่
ระดับ 4,079 บาทต่อคืนตามการฟื้นตัวของอัตราการเข้าพักโรงแรมทีเ่ พิม่ ขึน้ สูร่ ะดับ 80.9% เมื่อเทียบกับระดับ 72.4% ของช่วงเดียวกันในปีทผ่ี า่ นมา
ในปี 2557 รายได้รวมของบริษทั เพิม่ ขึน้ 5% สูร่ ะดับ 17,992 ล้านบาทจากรายได้ธุรกิจอาหารทีป่ รับขึน้ 9% ในช่วงครึง่ แรกของปี 2558 รายได้
ของบริษทั เพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง 8% สูร่ ะดับ 9,538 ล้านบาทจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของธุรกิจโรงแรม อัตรากาไรจากการดาเนินงานของบริษทั ลดลงจาก
ระดับ 21.5% ในปี 2556 เป็ น 20.7% ในปี 2557 เนื่องจากธุรกิจอาหารได้รบั ผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดบิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ และการขาดทุนจากการปิ ดแบรนด์
ร้านอาหาร ในช่วงครึง่ แรกของปี 2558 อัตรากาไรจากการดาเนินงานปรับเพิม่ ขึน้ สูร่ ะดับ 25.3% จากการปรับตัวทีด่ ขี น้ึ ของการดาเนินงานของโรงแรมใน
กรุงเทพฯ และการควบคุมต้นทุนในธุรกิจอาหาร
อัตราส่วนเงินกูร้ วมต่อโครงสร้างเงินทุนปรับตัวดีขน้ึ จากระดับ 55.8% ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2556 สูร่ ะดับ 49.1% ณ สิน้ เดือนมิถุนายน 2558
สภาพคล่องของบริษทั อยูใ่ นระดับทีน่ ่าพอใจ โดยเงินทุนจากการดาเนินงานของบริษทั เพิม่ สูงขึน้ จาก 2,938 ล้านบาทในปี 2556 เป็ น 3,163 ล้าน
บาทในปี 2557 และอยูท่ ร่ี ะดับ 2,078 ล้านบาทในช่วงครึง่ แรกของปี 2558 อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อเงินกู้รวมเพิม่ ขึน้ จาก 21% ในปี 2556
เป็น 25.2% ในปี 2557 และทีร่ ะดับ 32.7% (ปรับเป็นอัตราส่วนเต็มปีดว้ ยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง) ในช่วงครึง่ แรกของปี 2558 ส่วนอัตราส่วนกาไรก่อน
ดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายต่อดอกเบีย้ จ่ายเพิม่ ขึน้ จากระดับ 5.9 เท่าในปี 2556 เป็ น 8 เท่าในช่วงครึง่ แรกของปี 2558 ในช่วง
12 เดือนข้างหน้าบริษทั มีภาระในการชาระหนี้ประมาณ 1,800 ล้านบาทและมีภาระหนี้ระยะสัน้ จานวน 748 ล้านบาท โดยสภาพคล่องของบริษทั จะมี
เพียงพอสาหรับภาระหนี้ระยะสัน้ และจะได้รบั การสนับสนุ นจากเงินสดในมือจานวน 340 ล้านบาทรวมทัง้ วงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ อีก
ประมาณ 2,000 ล้านบาท
ในช่วงปี 2558-2560 ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษทั จะมีรายได้เพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ 6% ต่อปี จากการเพิม่ ราคาห้องพักและจากอัตราการเข้าพักโรงแรม
ตามปกติทร่ี ะดับ 78% นอกจากนี้ โดยอัตรากาไรจากการดาเนินงานคาดว่าจะอยูท่ ร่ี ะดับ 21%-22% ส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานจะปรับเพิม่ ขึน้ สูร่ ะดับ
3,500 ล้านบาท ในช่วง 3 ปีขา้ งหน้าบริษทั มีแผนจะใช้เงินลงทุนประมาณ 12,000 ล้านบาทเพือ่ ก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่และขยายจานวนร้านอาหาร โดย
บริษทั มีแผนจะขยายจานวนร้านอาหารเพิม่ เป็น 1,200 ร้านภายในปี 2563 ดังนัน้ คาดว่าอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทั จะเพิม่ ขึน้ แต่
อยูใ่ นระดับไม่เกิน 55% ทริสเรทติง้ คาดว่าอัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงานต่อเงินกูร้ วมของบริษทั อยูท่ ร่ี ะดับเฉลีย่ ประมาณ 25%
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงการคาดการณ์ว่าบริษทั จะสามารถรักษาสถานะในการแข่งขันทีแ่ ข็งแกร่งในธุรกิจหลักของ
บริษทั ต่อไป ทัง้ นี้ อันดับเครดิตของบริษทั อาจปรับเพิม่ ขึน้ ได้หากบริษทั สามารถเพิม่ จานวนและความหลากหลายให้แก่ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารได้
โดยทีย่ งั คงรักษาสถานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง ในทางตรงข้าม อันดับเครดิตอาจถูกปรับ ลดลงหากผลการดาเนินงานของบริษทั หดตัวลงเป็ นเวลานาน
หรือบริษทั มีการลงทุนทีม่ กี ารก่อหนี้จานวนมาก

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) (CENTEL)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
CENTEL163A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559
CENTEL163B: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559
CENTEL169A: หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559
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หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกันวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท ไถ่ถอนภายในปี 2561
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

A
Stable

ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ *
หน่วย: ล ้านบาท

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

ม.ค.-มิ .ย.
2558
9,538
197
1,080
2,078
493
27,761
9,206
2,588
12,212
25.31

--------------------------- ณ วันที่ 31 ธันวาคม --------------------------2557
2556
2555
2554
2553
17,992
455
1,188
3,163
1,371
28,709
10,223
2,602
11,716
20.74

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

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

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

9,141
310
(56)
1,158
2,294
20,438
9,453
1,248
5,779
16.17

11.37 **
8.01

9.56
5.74

10.43
5.85

9.67
5.65

8.03
4.87

3.54
4.90

32.65 **
49.13

25.18
52.26

21.15
55.84

17.87
57.39

14.41
65.09

10.82
64.93

อัตราส่วนทุกประเภทมีการปรับปรุงสัญญาเช่าดาเนินงานแล ้ว
งบการเงินรวม
ปรับเป็ นอัตราส่วนเต็มปี ด ้วยตัวเลข 12 เดือนย ้อนหลัง

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
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© บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด สงวนลิขสิทธิ ์ พ.ศ. 2558 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพือ่ ใช้ในภายหลังเพือ่ ประโยชน์ใดๆ ซึง่ รายงานหรือข้อมูลการจัดอั นดับเครดิต
ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มใิ ช่คา
แถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซอ้ื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสีย่ งหรือความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุ
ในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็นคาแนะนาเกีย่ วกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลทีป่ รากฏในรายงานใดๆ ที่ จดั ทา หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ได้
จัดทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผูร้ บั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผูร้ บั ข้ อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือ
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อั นเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่
รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี ารจัดอันดับเคร ดิตของ บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด เผยแพร่อยู่บน Website:
http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html
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